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ARHITECTURI V~ZUTE PRIN IGLOO

Albumul poate fi achizi]ionat din libr`riile
C`rture[ti, Dalles, Humanitas, re]eaua

Diverta sau direct de la redac]ie.

Arhitecturi v`zute prin igloo este titlul unei colec]ii de albume lansate \n noiembrie 2005,

ce reune[te, la sfår[itul fiec`rui ciclu editorial, \ntr-o versiune extins`, bilingv` (ro-eng),

cele mai bune proiecte publicate \n revista igloo habitat & arhitectur`. 

Lansat` \n noiembrie 2006, cea de-a doua edi]ie a albumului Arhitecturi v`zute prin igloo

prezint` arhitec]i sau birouri de arhitectur` de marc` din str`in`tate: Paul Andreu, Steven

Ehrlich, EPA, Massimiliano Fuksas, Giammetta & Giammetta, Daniel Libeskind, Morphosis

Architects, MMBB Arquitetos, Fabio Novembre, Jean Nouvel, Peripheriques Architectes [i

Slade Architecture. 
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Conducerea Ordinului

Arhitec]ilor Bucure[ti v`

aduce la cuno[tin]` dorin]a

sa de a promova trans-

paren]a \n ceea ce prive[te

activit`]ile [i deciziile sale.

|n consecin]`, buletinul

"Arhitec]ii [i Bucure[tiul",

distribuit gratuit tuturor

membrilor filialei, va \ncerca

s` prezinte mai elocvent

toate activit`]ile Ordinului [i

problemele cu care acesta se

confrunt`.

Ca noutate, buletinul

"Arhitec]ii [i Bucure[tiul"
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.pdf de pe site-ul oficial al

Ordinului accesând adresa:

www.oar-bucuresti.ro

Pentru o mai bun` comuni-

care cu to]i membrii Filialei

Bucure[ti, v` invit`m s` v`

exprima]i opiniile legate de

activitatea OAR Bucure[ti [i

de ceea ce ar trebui s`

reprezinte priorit`]ile de

ac]iune ale organiza]iei

noastre. 

Am dori, de asemenea, s` 

ne indica]i subiectele pe care

s` le abord`m \n numerele

viitoare ale Buletinului

"Arhitec]ii [i Bucure[tiul".

V` mul]umim [i a[tept`m

r`spunsurile dumneavoastr`!

Editor igloo media
Bord editorial Bruno Andre[oiu, Adrian Cioc`zanu
Redactor [ef Viorica Buic`
Redactor Valentin S`l`geanu
Grafic` Corina Gabriela Duma
DTP & procesare imagine Cristian David
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|n dorin]a de a asigu-

ra o cât mai mare

transparen]` \n

rela]iile cu membrii

Filialei, Conducerea

OAR Bucure[ti a

decis s` publice \n

paginile Buletinului

Informativ cele mai

importante decizii

luate la reuniunile

Colegiului Director

Teritorial. Sper`m c`

ve]i g`si binevenite

urmatoarele hot`râri

[i propuneri [i

a[tept`m cu interes

eventualele obser-

va]ii.

Sinteza  dezbaterilor din 6 decembrie 2006      

Prof. Dr. Arh. Mircea Ochinciuc - Pre[edinte O.A.R. Bucure[ti a prezen-
tat, pe scurt, discu]iile purtate \n [edin]a Colegiului Director Na]ional (luni,
04 dec. 2006) pe tema proiectului Codului Construc]iilor ini]iat de I.S.C. 

Au fost dezb`tute punctual obiec]iile filialei privind aceast` ini]iativ`, prezen-

tate pe scurt \n continuare:

1. A[a cum este formulat, Proiectul Codului Construc]iilor face o mixtur`

incomplet` \ntre legi de reglementare tehnic` [i procedural` [i legea de regle-

mentare a profesiei.

2. Codul Construc]iilor afecteaz` \n mod grav, \n principal prin omisiuni fa]`

de legea existent`, dar nu numai, statutul profesiei de arhitect. |n loc s` per-

fec]ioneze legisla]ia existent` \n privin]a exercit`rii profesiei de arhitect, odat`

aprobat acest Cod urmeaz` s` o abroge, l`sând astfel descoperite multe arti-

cole de lege.

3. La \ntocmirea proiectului Codului Construc]iilor nu au fost respectate

urm`toarele condi]ii: a. Nu au fost consultate organiza]iile profesionale din

domeniu. b. Nu au fost consultate ministerele cu atribu]iuni exclusive de

reglementare \n domeniile la care Codul Construc]iilor face referiri - respectiv

Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului [i Ministerul Culturii [i

Cultelor.

Obiec]iile formulate mai sus vor fi transmise c`tre O.A.R. Na]ional [i prezen-

tate \n [edin]a care va avea loc luni 11 decembrie 2006, \n vederea elabor`rii

unui protest oficial. 

(|n paginile urm`toare, v` prezent`m luarea de pozi]ie a arhitectului Dan

Marin, vicepre[edinte OAR Bucure[ti, \n leg`tur` cu noul Cod al

Construc]iilor.)

Sinteza dezbaterilor 10 ianuarie 2007

Redactarea în versiune bilingv` român` - englez` a buletinului informativ
A&B [i a site-ului Filialei Bucure[ti.

Organizarea de c`tre Filiala Bucure[ti a unor cursuri de formare continu`
pentru membrii filialei; s-a discutat desf`[urarea [i structura cursurilor pro-
puse de conferen]iari.

HOT~RÂRI STABILITE ÎN         REUNIUNILE COLEGIULUI DIRECTOR
TERITORIAL DIN LUNILE        DECEMBRIE 2006 {I IANUARIE 2007
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Sinteza dezbaterilor din 17 ianuarie 2007

Semnarea unui protocol de colaborare \ntre Filiala Teritorial` Bucure[ti a O.A.R.

[i Prim`ria sectorului 2. Textul protocolului va fi adus la cuno[tin]` membrilor filialei

\nainte de semnarea acestuia.

|n [edinta Consiliului de Conducere Na]ional din 11 decembrie 2006 s-a discu-

tat necesitatea introducerii unei taxe pentru eliberarea dovezii de \nregistrare a

proiectului de arhitectur` din cadrul documenta]iilor PAC/PAD, tax` care a fost deja

introdus` \n unele filiale. S-a hot`rât c` aceast` tax` va fi suportat` de arhitect [i va

fi \n valoare de maxim 25 lei, \n func]ie de decizia local` a fiec`rei filiale \n parte.

Colegiul Director Teritorial a propus ca taxa pe care o vor achita membrii Filialei

Bucure[ti a O.A.R. s` fie \n valoare de 4 lei/dovada. Având \n vedere faptul c` Filiala

Bucure[ti urmeaz` s` lanseze o nou` baz` de date care va permite desc`rcarea

dovezii direct pe internet, s-a decis ca membrii filialei s` pl`teasc` taxa pentru eliber-

area dovezii numai dup` ce aceast` aplica]ie va deveni func]ional`. De asemenea,

taxa va fi achitat` numai de membrii care vor continua s` ridice dovada de la sediul

filialei. M`sura se va aplica numai dup` aprobarea de c`tre Consiliul de Conducere

Teritorial.

Au continuat discu]iile preliminare privind organizarea Anualei de Arhitectur` a

Municipiului Bucure[ti edi]ia a V-a 2007: calendarul manifest`rii, componen]` juriu,

expozi]ii, premii, sponsoriz`ri, acordarea premiului Opera Omnia. V` prezent`m \n

continuare, detaliat, structura [i scopurile Anualei 2007. 

Anuala 2007 - Zilele Arhitecturii Bucure[tene

|n acest an, Anuala \[i propune s` se transforme \ntr-un eveniment urban de

amploare, care s` suscite interesul unor segmente diverse ale popula]iei. Scopurile ei

declarate vor fi: stabilirea unor puncte de reper \n peisajul arhitecturii române[ti con-

temporane prin popularizarea celor mai bune produc]ii arhitecturale ale fiec`rui an;

crearea unui mediu profesionist de interac]iune \ntre arhitec]i [i clien]i / investitori ai

marilor proiecte imobiliare; stimularea preocup`rilor pentru organizarea [i popularea

spa]iului urban \n rândurile publicului larg [i formarea unei opinii publice pertinente.

|n 2007,  Anuala va cre[te \n amploare [i prin modificarea loca]iei de desf`[urare a

expozi]iilor [i a num`rului [i tipului de evenimente legate de aceasta. Locurile de

expunere agreate pân` la ora actual` sunt sala Dalles [i sala de expozi]ii a Universit`]ii

de Arhitectur` [i Urbanism “Ion Mincu”. 

Cu un slogan de tipul "Zilele Arhitecturii Bucure[tene", evenimentul \[i propune,

printr-o mediatizare intens`, s` atrag` aten]ia public` asupra importan]ei arhitecturii

\n definirea vie]ii urbane. Transformarea Bucure[tiului depinde de interac]iunea din-

      REUNIUNILE COLEGIULUI DIRECTOR
DECEMBRIE 2006 {I IANUARIE 2007

tre arhitec]i, administra]ie [i societate

civil`, iar Anuala va deveni locul de \ntâl-

nire al acestora [i platforma de dez-

batere a problematicilor referitoare la

devenirea Bucure[tiului. 

Evenimentele Anualei 2007 vor  fi struc-

turate \n func]ie de trei coordonate :

Trecut - Prezent - Viitor, iar lista

concret` a acestora va fi finalizat` \n

perioada imediat urm`toare [i transmis`

prin po[t` electronic` membrilor Filialei

Teritoriale Bucure[ti. 

Pe scurt, principiile de desf`[urare vor fi: 

Trecutul (scop educativ)

Ini]iat` \n scopul de a educa [i informa

publicul larg despre valorile de patrimo-

niu, sec]iunea cuprinde expozi]ii de arhi-

tectur` istoric`, comunic`ri despre patri-
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moniul construit [i salvarea sa, precum [i despre problematica mo[tenirii arhitecturale

comuniste - recuperare sau condamnare istoric`? Vor exista o expozi]ie-monografie

dedicat` unui arhitect interbelic sau unui curent, un eveniment "Case care plâng", o

expozi]ie tematic` de grup despre distrugerea patrimoniului construit bucure[tean [i

o dezbatere despre Casa Poporului - "patrimoniu sau gunoi". 

Prezentul (informativ) 

Sec]iunea cuprinde produc]iile arhitecturale contemporane, expozi]ia-concurs, publi-

carea [i lansarea unei monografii a unui arhitect contemporan, premiat de OAR.

Evenimentul central \l va reprezenta expozi]ia-concurs cu proiecte grupate pe

urm`toarele categorii: Arhitectur`, Amenaj`ri [i design de interior, Restaurare [i

reabilitare, Carte de arhitectur`, Studii [i proiecte, Diplom` de arhitectur` (pentru stu-

den]ii diploma]i \n 2006), Fotografie de arhitectur`. Câ[tig`torii sunt desemna]i prin

votul secret al juriului ales de OAR Bucure[ti, al c`rui pre[edinte va fi un cunoscut

arhitect str`in, [i vor fi premia]i pe 30 mai, \n cadrul Galei de Premiere. |n afara pre-

miilor acordate la sec]iunile sus-men]ionate va avea loc [i premierea unui arhitect se-

nior pentru \ntreaga activitate - Premiul Opera Omnia. |n afara expozi]iei-concurs vor

avea loc [i alte evenimente, concepute de OAR Bucure[ti \n colaborare cu igloo

media: o expozi]ie  a unui arhitect invitat, conferin]e sus]inute de arhitec]i [i designeri

invita]i, mese rotunde, expozi]ie de fotografie de arhitectur` etc.

Viitor (informativ [i aspira]ional ) 

Sec]iunea propune proiecte [i inten]ii de dezvoltare viitoare, deschiderea c`tre viitor

a arhitecturii prin prezentarea unor proiecte urbane de amploare sau a unor studii [i

cercet`ri. 

Anuala \[i propune astfel s` devin` un spatiu de interac]iune \ntre arhitec]i [i publicul

larg. Publicul va putea vota direct \n cadrul expozi]iei [i pe internet. De asemenea, viz-

itatorii vor avea acces la conferin]e [i expozi]ii a c`ror tematic` surprinde teme extrem

de actuale pentru dezvoltarea Bucure[tiului. Site-ul OAR Bucure[ti va fi dezvoltat cu

aceast` ocazie [i va g`zdui \nc` de la \nceput \ntreaga serie de manifest`ri (expozi]ii,

rezumate ale conferin]elor, fotografii sau imagini ale evenimentelor). Publicul va

putea accesa toate aceste informa]ii on-line [i \[i va putea exprima op]iunile \n

leg`tur` cu proiectele aflate \n concurs. 

Universitatea de Arhitectur`
[i Urbanism "Ion Mincu", \n
parteneriat cu Filiala Bucu-
re[ti a Ordinului Arhitec]ilor
din România, a g`zduit \n pe-
rioada 16-20 ianuarie 2007 ex-
pozi]ia "COLONIA RÂSA-PLÂN-
SA" coordonat` de Ion Barbu. 
Fotografiile au \nf`]i[at inter-
ven]ii pe casele din Petrila,
semnate de mai mul]i arti[ti
români. Au fost prezentate [i
câteva filme scurte despre
proiectele realizate pân`
acum \n Petrila.  
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R
ecent, Inspectoratul de Stat \n Construc]ii (I.S.C.) a lansat proiectul "Codul con-

struc]iilor", o reglementare cu caracter global menit` s` pun` ordine \n construc]ii,

arhitectur` [i urbanism, domenii care, \n moduri [i \n m`suri diferite, intr` \n

atribu]iile respectivei institu]ii. 

Obiectivele sunt generoase [i justificate, metoda [i rezultatul sunt \ns` inacceptabile:

Codul nu va face decât s` amplifice confuzia [i derapajele \ntr-un domeniu de mare

interes [i impact public, \n care gre[elile se pl`tesc scump, pe termen lung.

1. Considera]ii generale

1.1 Art.2 al Codului enumera domeniile pe care acesta \[i propune s` le reglementeze:

amenajarea teritoriului [i urbanismul, proiectarea lucr`rilor de construc]ii, autorizarea

execut`rii lucr`rilor de construc]ii, executarea lucr`rilor de construc]ii, exploatarea con-

struc]iilor, post-utilizarea construc]iilor, calitatea materialelor, evaluarea conformit`]ii pro-

duselor [i tehnologiilor, exercitarea controlului pentru domeniile enun]ate. Dup` cum se

poate observa, arhitectura nu este men]ionat`, ea fiind sub\n]eleas` ca un sub-domeniu

al "construc]iilor"; iar dac` lu`m \n considerare [i titlul, [i urbanismul se afl` \n aceea[i

situa]ie.

Este \ns` de domeniul eviden]ei faptul c` ariile semantice ale termenilor de construc]ie,

arhitectur`, urbanism nu coincid. Cele trei domenii sunt corelative, au zone de supra-

punere, dar nu pot fi \n nici un caz confundate sau subsumate - fie [i metaforic - unei

identit`]i comune. Ideea unui cod unificator, apt s` cuprind` simultan aceste trei domenii

distincte [i complexe (c`rora li se adaug` protejarea monumentelor istorice, par]ial

inclus` [i ea \n noua reglementare), este, din aceast` perspectiv`, abuziv` teoretic [i

utopic` \n planul eficien]ei practice.

1.2 |ntr-o defini]ie clasic`, un cod reune[te legile [i reglement`rile care guverneaz` un

domeniu bine determinat. Codul nu \nlocuie[te legile [i reglement`rile respective, ci doar

le sistematizeaz`, oferind o imagine de ansamblu [i func]ionând ca un ghid de utilizare

concertat` a acestora. Un cod face, pentru fiecare articol al s`u, trimitere la documentul

din care acesta provine (lege, decret, norm` tehnic`), f`r` \ns` ca acesta s` fie abrogat

sau s` \nceteze s` func]ioneze de sine-st`t`tor.

|n raport cu aceast` accep]iune, viziunea I.S.C. este complet diferit`: sub pretextul clarif-

ic`rii [i simplific`rii actualei legisla]ii, codul fagociteaz` acte normative referitoare la nu

mai pu]in de 7 domenii. El reune[te prevederi provenind din mai multe legi care, odat`

cu intrarea sa \n vigoare, vor fi abrogate: Legea 350/2001 privind urbanismul [i amena-

jarea teritoriului, Legea 50/1991 privind autorizarea construc]iilor, cu toate revizuirile

ulterioare, Legea 10/1996 privind calitatea \n construc]ii, Legea 184/2001 privind orga-

nizarea [i exercitarea profesiei de arhitect, precum [i un num`r de Hot`râri de guvern.

Suplimentar, sunt incluse [i o suit` de articole modificate provenind din Legea 422/2001

care, spre deosebire de precedentele, nu va fi abrogat`.

|n acest mod, a rezultat un monumental hibrid legislativ care pune \mpreun`, sub

umbrela atotcuprinz`toare a "construc]iilor", legi foarte diferite de reglementare tehnic`

O INEP}IE: 
CODUL CONSTRUC}IILOR

Inspectoratul de Stat

\n Construc]ii a ini]i-

at anul trecut un pro-

iect de cod al con-

struc]iilor care a stâr-

nit numeroase pro-

teste din partea or-

ganiza]iilor profe-

sionale ale arhitec-

]ilor. O serie de me-

morii [i scrisori des-

chise au fost trimise

c`tre Pre[edintele

României [i c`tre al]i

demnitari, \n spe-

ran]a c` aceast`

ini]iativ` legislativ`

va fi reconsiderat`. 

DAN MARIN, VICE-PRE{EDINTE OAR BUCURE{TI



[i procedural`, dar [i de organizare profesional`. Extrapolând

aceast` logic` bizar`, organizarea profesiei de avocat ar tre-

bui inclus` \n Codul Civil sau \n Codul Penal, dup` cum statu-

tul poli]istului ar putea fi definit prin Codul Rutier!

1.3 Faptul c` legile din domeniile arhitecturii, urbanismului [i

construc]iilor au (\nc`) lacune, necorel`ri sau contradic]ii nu

justific` suprimarea [i comasarea lor \ntr-o nou` lege,

inevitabil superficial` [i inoperant` prin globalitatea ei. Este

greu de crezut c` o reglementare-mamut de 483 de articole

(!) va fi mai eficient` decât diferitele legi sectoriale care, dup`

ani de aplicare [i succesive reformul`ri, ofer` nu doar un

cadru general acceptabil, ci [i modalit`]i concrete [i suficient

de nuan]ate pentru rezolvarea unei multitudini de situa]ii

particulare. Iar dac` nu reu[esc \ntotdeauna acest lucru,

solu]ia trebuie g`sita \n rafinarea legilor, nu \n desfiin]area lor.

Se irosesc astfel ani de munc` [i de eforturi materiale [i int-

electuale care au f`cut posibil` existen]a actualei legisla]ii,

imperfect`, dar perfectibil`. Mai mult chiar, nici una din insti-

tu]iile implicate \n promovarea legilor pe care le \nlocuie[te

Codul - fie c` este vorba de Ministerul Culturii [i Cultelor sau

Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului, fie c`

este vorba de organiza]iile profesionale ale arhitec]ilor,

urbani[tilor [i inginerilor, nu a fost consultat`. 

Codul nu este un document nou, superior ca structur`,

con]inut [i eficien]` actualei legisla]ii, ci rezultatul unei sim-

ple opera]ii de recombinare a unor diverse acte normative

existente - preluate ca atare sau modificate - opera]ie \n cur-

sul c`reia s-au pierdut multe nuan]e [i leg`turi logice. Codul

este un e[ec datorat atât concep]iei de ansamblu - dominat`

de obsesia "construc]iilor", a ordinii birocratice [i a controlu-

lui absolut - cât [i faptului c` autorii s`i au dificult`]i majore

de \n]elegere a unora din domeniile asupra c`rora intervin [i

a sensului legilor care le guverneaz`. De aici [i caracterul arbi-

trar, abuziv [i - \n cazul particular al arhitecturii - de-a dreptul

resentimentar al noii reglement`ri.

1.4 |n condi]iile actuale, elaborarea unor acte normative

reunind ansamblul reglement`rilor specifice unui domeniu

bine delimitat este binevenit`. Astfel spus, coduri, dar \n sen-

sul men]ionat la pct. 1.2, [i anume: un cod al urbanismului,

destinat amenaj`rii teritoriului [i spa]iului urban, un cod al

construc]iilor, destinat proiect`rii, execu]iei [i utiliz`rii

cl`dirilor, un cod al protej`rii monumentelor, consacrat patri-

moniului istoric arhitectural [i urbanistic. Exemplul cel mai

bun \n aceast` privin]` \l constituie Fran]a, o ]ar` criticat`

uneori pentru birocra]ia ei excesiv`, dar care reu[e[te, \n

mare m`sur` datorit` sofisticatei ei legisla]ii, s` gestioneze

extrem de bine un patrimoniu istoric excep]ional de bogat [i

totodat` s` men]in` crea]ia arhitectural-urbanistic` contem-

poran` la un nivel foarte ridicat.

Legile de organizare [i exercitare a profesiilor implicate \n

aceste domenii - urbani[ti, arhitec]i, ingineri - nu au \ns` ce

s` caute \n cuprinsul unor reglement`ri cu caracter tehnic.

Arhitectura este un domeniu care nu se identific` cu cel al

construc]iilor, beneficiind [i de o directiv` sectorial` a Uniunii

Europene, \n timp ce urbanismul este un domeniu interdisci-

plinar, reunind nu numai arhitec]i-urbani[ti, ci [i speciali[ti ai

altor domenii - geografi, economi[ti, sociologi etc - categorii

pe care, de altfel, codul propus \i ignor` cu des`vâr[ire.

2. Analiza Codului

De[i contestarea de principiu a Codului propus de I.S.C. face

inutil` o discu]ie pe text, analiza unor articole este totu[i

necesar` pentru a pune \n eviden]` tipul de gândire care a

produs acest proiect [i mai ales modul \n care sunt privite

domeniile arhitecturii [i urbanismului. Având \n vedere rapor-

tul actelor normatve existente cu noul text, se pot distinge

mai multe situa]ii: 

2.1 Titlul II - Amenajarea teritoriului [i urbanismul ilustreaz`

o prim` situa]ie, cea a Legii nr.350/2001 privind amenajarea

teritoriului [i urbanismul, modificat` prin Legea  nr.289/2006:

legea este preluat` aproape integral, identic sau cu anumite

modific`ri, \n  textul codului, ea urmând a fi abrogat` dupa

intrarea \n vigoare a acestuia. 

2.1.1 De[i [i-a propus s` fie un act normativ cuprinz`tor [i

coerent, codul nu este, \n partea dedicat` amenaj`rii teritori-

ului [i urbanismului, decât o o copie degradat` a Legii

nr.350/2001, eliminând, datorit` unei \n]elegeri limitate [i

rigide, unele din lucrurile bune existente. La ce folose[te de

pild` suprimarea concursurilor de solu]ii pentru ilustrare

urbanistic` men]ionate \n art.55, alin. (2) din Legea

nr.350/2001? |n acela[i timp, el ignor` prevederi cu implica]ii

urbanistice, cum sunt cele incluse \n Legea nr.285/2006

privind protec]ia mediului sau \n legea privind educa]ia fizic`

[i sportul. 

2.1.2 Limitarea urbanismului derogatoriu, practicat \n

prezent pe scar` larg`, este un obiectiv important al codului,

care merit` s` fie apreciat. El ar putea \ns` fi atins la fel de

bine prin amendarea prevederilor Legii nr.350/2001 [i cu alte

mijloace decât cele pe care le propune Codul.

|n primul rând, pentru c` modificarea unui plan de urbanism

nu este doar o problem` de cantitate, ci [i de calitate; intro-

ducerea unor restric]ii egal aplicabile \n toate cazurile - cum

sunt cele din art. 51, alin. (3), lit. a) si e). - nu va genera \n

mod automat efecte pozitive, pentru c` indicatorii urbanisti-
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ci trebuie evalua]i \n raport cu tipologii urbane, cu categorii

morfo-func]ionale [i valorice, nu cu un plafon maxim unic. 

|n al doilea rând, pentru c` urbanismul derogatoriu poate fi

reglat [i prin stabilizarea documenta]iilor existente; art. 32,

alin. (2) din ultima form` a Legii nr.350/2001 f`cuse un pas

timid \n acest sens, prin prevederea unei perioade de 12 luni

\n care documenta]ia ini]ial` - \n principiu finan]at` din fon-

duri publice - este intangibil`. Contrar inten]iilor sale

declarate, Codul elimin` \ns` aceast` prevedere minimal`. 

2.1.3 Inten]ia de ordine [i de stabilitate comunicat` de

inten]ia limit`rii derog`rilor de la documenta]iile de urbanism

aprobate va fi \ns` serios periclitat` dac` art. 36, alin. (1) al

codului va deveni realitate:

"(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care

autorit`]ile publice locale sau agen]ii economici legal abilita]i,

\n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice sau re-

gulamentelor aferente acestora (...) fac cunoscute solicitan-

tului elementele privind regimul juridic, economic [i tehnic al

terenurilor [i construc]iilor existente la data solicit`rii [i sta-

bilesc cerin]ele urbanistice care urmeaz` a fi \ndeplinite \n

func]ie de specificul amplasamentului, precum [i lista

cuprinzând avizele [i acordurile legale (...)" (s.n.)

Altfel spus, eliberarea certificatelor de urbanism - ]inând

pân` acum de competen]a exclusiv` a administra]iei publice

locale - va fi putea fi externalizat` prin \ncredin]area ei unor

"agen]i economici", deci unor societ`]i comerciale; o idee

aventurist`, care nici m`car \n ]`rile cele mai liberale nu a fost

experimentat`. Ce se va \ntâmpla \n România când agen]ii

economici, chiar [i "legal abilita]i", vor interfera cu prim`riile

\n eliberarea certificatelor, activitate departe de a fi o simpl`

opera]ie de transcriere a datelor privind regimul juridic, eco-

nomic [i tehnic al imobilelor?

2.2 Titlul II, Capitolul V - Protejarea patrimoniului cultural

ilustreaz` o a doua situa]ie,  cea a Legii nr. 422/2001 privind

protejarea monumentelor istorice, modificat` prin Legea nr.

259/2006: din lege sunt extrase câteva articole care, modifi-

cate, sunt integrate \n textul codului, f`r` a afecta \ns` exis-

ten]a \n continuare a Legii nr. 422/2001. Procedeul probeaz`

nu numai un nivel rudimentar de \n]elegere a unui domeniu

extrem de sensibil, ci [i o total` lips` de logic` juridic`.

2.2.1 Capitolul V - Protejarea patrimoniului cultural preia, cu

modific`ri, o suit` de articole din Legea privind protejarea

monumentelor istorice; modific`rile sunt f`cute \ns` f`r` a

\n]elege nici terminologia de specialitate [i nici sensul for-

mul`rilor de referin]`, \n a[a fel \ncât eficien]a practic` a noii

reglement`ri este grav compromis`. Astfel, Legea nr. 422

prevede la art.17:

"(1) Monumentele istorice, zonele de protec]ie [i zonele

construite protejate, definite conform legii, se eviden]iaz` \n

planurile de amenajare a teritoriului.

(2) |n scopul protej`rii valorilor de patrimoniu cultural ce au

determinat instituirea zonei construite protejate, autorit`]ile

locale pot institui servitu]i, pot interzice desfiin]area sau

modificarea construc]iilor." (s.n.)

Zonele de protec]ie [i zonele construite protejate constituie

\ns` dou` categorii absolut distincte \n legisla]ia

interna]ional` [i \n consecin]` [i \n cea român`: "buffer

zone" sau "perimetre de protec]ie" este altceva decât "con-

servation area", respectiv "secteur sauvegarde".

Ignorând diferen]a [i obseda]i de simplific`ri - involuntar

grosiere - autorii Codului elimin` zonele construite protejate

[i nu fac vorbire, la art.73, decât de zona de protec]ie a mon-

umentului:

"(3) |n zona de protec]ie pot fi instituite servitu]i de utilitate

public` [i reglement`ri speciale de construire prin planurile [i

regulamentele de urbanism aprobate [i avizate conform

legii"

|n acest mod, zonele protejate dispar [i, odat` cu ele, orice

restric]ie privind modificarea sau distrugerea cl`dirilor cu val-

oare arhitectural`, dar care nu sunt incluse \n lista monu-

mentelor istorice.

Faptul c` autorii Codului ignor` existen]a zonelor construite

protejate [i amestec` termenii este reconfirmat de absen]a

acestei categorii [i din Capitolul III - Autoriza]ia de construire

[i autoriza]ia de desfiin]are unde, la art.141, lit. (a [i (b, nu se

fac referiri decât la zonele construite de protec]ie a monu-

mentelor istorice, respectiv la zonele naturale protejate. |n

acela[i timp \ns`, Anexa 1 - Glosar de termeni, lit. B - Termeni

utiliza]i \n domeniul amenaj`rii teritoriului [i urbanismului

men]ioneaz` zonele protejate ca o categorie distinct`; o

total` confuzie, datorat` incompeten]ei [i prelu`rii mecanice

a unor termeni proveni]i din surse diferite \ntre care exist`,

\ntr-adev`r, necorel`ri. Dar nu era oare dep`[irea acestei

situa]ii, prin stabilirea unui "cadru legal unitar", scopul pri-

mordial al codului, enun]at \n art.1, alin. (1)?

2.2.2 Ceea ce este \ns` de-a dreptul absurd este faptul c`

suita de articole referitoare la monumentele istorice (art.66 -

83) va dubla o parte a Legii nr. 422/2001 privind protejarea

monumentelor istorice care, neputând fi abrogat`, precum

celelalte legi pe care le aglutineaz` noul Cod, va continua s`
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func]ioneze. Vom avea a[adar, \n paralel - cu toate con-

secin]ele, care nu sunt greu de imaginat - dou` reglement`ri

referitoare la monumentele istorice: una cuprinz`toare -

Legea nr. 422/2001, ini]iat` de Ministerul Culturii [i Cultelor,

[i una restrâns` - Capitolul V din Codul Construc]iilor, ini]iat

de Inspectoratul de Stat \n Construc]ii! {i aceasta \n numele

stabilirii unui "cadru legal unitar" (art.1) [i al unor "norme

juridice clare" (art. 3, b) ...

2.3 A treia situa]ie este ilustrat` de Titlul IV - Autorizarea exe-

cut`rii lucr`rilor de construc]ii \n care, \n corpul unei regle-

ment`ri cu caracter tehnic provenind din Legea nr. 50/1991,

se integreaz` prevederi privind reglementarea profesiilor de

arhitect [i urbanist extrase din Legea nr. 184/2001, respectiv

din Legea nr. 350/2001.

2.3.1 Asocierea dintre procedura de autorizare a

construc]iilor [i reglementarea profesiei de urbanist prin Titlul

IV, Capitolul VIII - Exercitarea profesiei de urbanist este de-a

dreptul bizar`: scopul urbanismului [i amenaj`rii teritoriului \l

reprezint` procesele de dezvoltare, inclusiv \n plan spa]ial,

construc]iile, de[i extrem de importante, nefiind decât un caz

particular. |n schimb, inginerii lipsesc din procesul autoriz`rii,

ei fiind prezen]i \ns` \n Titlul V - Executarea lucr`rilor de con-

struc]ii; autorii Codului au uitat probabil faptul c` exist` [i

ingineri proiectan]i de structuri [i de instala]ii.

2.3.2 |n ceea ce-i prive[te pe arhitec]i, Titlul IV, Capitolul VII

- Exercitarea profesiei de arhitect \nlocuie[te Legea nr.

184/2001 privind organizarea [i exercitarea profesiei de arhi-

tect, lege ce urmeaz` a fi abrogat` dup` intrarea \n vigoare

a Codului. 

Din cele 51 de articole ale actualei legi de reglementare a

profesiei nu se re]in decât 9, cele mai multe - unele esen]iale

- sunt eliminate, \n timp ce o serie de alte prevederi sunt

transferate \n Titlul V, Capitolul II - Exercitarea profesiei de

inginer \n construc]ii. Un atac absurd [i resentimentar asupra

arhitecturii ca domeniu [i asupra arhitectului ca specialist,

care poate fi probat prin analiz` \n paralel a modului discrim-

inatoriu \n care sunt tratate \n Cod profesia de arhitect [i cea

de inginer.

2.3.3 |n raport cu Legea 184/2000, a fost eliminat` orice

referire la defini]ia arhitecturii ca domeniu distinct, având o

identitate proprie, precum [i la diferitele activit`]i profesion-

ale (proiectare, consiliere, cercetare, verificare, expertizare

etc); altfel spus, \ntrebarea "ce este arhitectura" - cu toate

implica]iile juridice de rigoare - r`mâne f`r` r`spuns. 

|n aceea[i logic`, formul`rile din Legea 184/2001 privind

definirea arhitecturii ca "un act de cultur` de interes public,

cu implica]ii urbanistice, economice, sociale [i ecologice" [i a

practicii arhitecturii ca "un act complex de crea]ie tehnic` [i

de furnizare de servicii" dispar, dar reapar - desigur deloc

\ntâmpl`tor - \n art. 206 din sec]iunea destinat` inginerilor:

"(1) Activitatea inginerilor \n construc]ii reprezint` un act

complex de crea]ie tehnic` [i de furnizare de servicii (...) [i se

constituie ca un act de cultur` de interes public, cu implica]ii

urbanistice, economice, sociale [i ecologice" 

2.3.4 Nici \n ceea ce prive[te modalit`]ile de exercitare a pro-

fesiei, Codul nu este prea generos cu arhitec]ii, din textul

Legii 184/2001 re]inându-se, la art. 170, doar o formulare

laconic` [i vag`:

"(2) Exercitarea profesiei de arhitect se face atât \n sectorul

privat, cât [i \n sectorul public, conform prevederilor legale"

Dac` despre statutul liberal al profesiei de arhitect nu se sufl`

nicio vorb`, nu acela[i lucru se poate spune despre ingineri,

pentru c` art. 207 precizeaz`:

"(2) Exercitarea profesiei de inginer \n construc]ii se face \n

sectorul privat, \n mod liber, independent [i cu titlu individ-

ual, sau \n sectorul public având, dup` caz, statut de

func]ionar public sau alte func]ii (...)" (s.n.)

2.3.5 Nici raporturile arhitectului cu activitatea de proiectare

nu este, \n viziunea autorilor Codului, identic cu cel al

inginerului. Art. 17, alin (2) din Legea 184/2001 d` dreptul

arhitectului cu drept de semn`tur` s` aib` calitatea de

proiectant general. Este o prevedere care, recunoscând rolul

de conceptor [i de coordonator al arhitectului - rezultat nu

dintr-un act unilateral de voin]`, ci din logica tehnic` [i din

practica istoric` - nu restrânge \ns` \n niciun fel dreptul

inginerilor de a avea acela[i rol. Codul nu mai face nicio

referire la acest subiect \n sec]iunea dedicat` arhitec]ilor, o

face \n schimb pentru ingineri, \n art.208:

"|n condi]iile prezentului cod, inginerii \n construc]ii, \n con-

formitate cu specializ`rile enumerate la art.205 alin (1), au

dreptul s` desf`[oare activit`]i de construc]ii, pentru con-

struc]ii de toate categoriile de importan]`, privind:

(...) b) coordonarea general` de proiecte de investi]ii com-

plexe [i/sau lucr`ri inginere[ti, \n calitate de [ef de proiect sau

proiectant general dup` caz;"

2.3.6 Conform Codului, Ordinul Arhitec]ilor din România va

\nceta s` func]ioneze \n baza legii de reglementare a profe-

siei - a[a cum func]ioneaz` \n prezent, \n condi]ii similare cu



11

a
g

e
n

d
a

 o
a

r
A

G
EN

D
A

O
A

R

multe alte ]`ri din Uniunea European` - [i se va reorganiza \n

condi]iile prev`zute de Ordonan]a Guvernului nr.26/2000 cu

privire la asocia]ii [i funda]ii. Statutul  juridic al O.A.R. r`mâne

\ns` nebulos, atâta timp cât art.177 sugereaz` [i o subor-

donare fa]` de administra]ia central`:

"(2) Modul de organizare a activit`]ii [i atribu]iile membrilor

(?) Ordinului Arhitec]ilor din România se stabilesc prin

Statutul profesiei de arhitect, adoptat \n conformitate cu

prevederile legale [i publicat \n Monitorul Oficial al României,

Partea I, prin ordin al ministrului transporturilor, construc]iilor

[i turismului." 

De[i teoretic este organiza]ia profesional` na]ional`, care

public` anual Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor - art.177, alin.

40 - O.A.R. \[i va \mp`r]i atribu]iile - art.179 nu spune \n ce

mod - cu alte asocia]ii profesionale ale arhitec]ilor, cu atribu]ii

nedefinite:

"(1) Ordinul Arhitec]ilor din România, inclusiv filialele sale ter-

itoriale, precum [i alte asocia]ii profesionale \n domeniu au

obliga]ia s` furnizeze ter]ilor orice informa]ie legat` de

datele \nregistrate \n Tabloul Na]ional al Arhitec]ilor." (s.n.)

Este firesc s` existe [i alte structuri profesionale ale

arhitec]ilor, dar este stupid ca, \n administrarea dreptului de

semn`tur`, competen]ele lor s` se suprapun`.

2.3.7 Codul nu mai face nicio referire la onorariile de

proiectare; \n mod implicit, ele sunt eliminate, de[i nu au ca-

racter anticoncuren]ial pentru c` se bazeaz` pe o regle-

mentare emis` de o institu]ie public` (Ordinul 11/N/1994 al

ministrului Lucr`rilor Publice) [i pentru c` nu au un caracter

obligatoriu, ci doar informativ.  

Dispar de asemenea prevederile existente \n art. 48 al Legii

184/200 referitoare la concursuri, \n spe]` la prezen]a

reprezentan]ilor O.A.R. [i ai \nv`]`mântului de arhitectur` \n

procedurile de achizi]ii publice de servicii de proiectare. 

|n concluzie, un statut confuz [i fragil, care pulverizeaz`

autoritatea Ordinului, risipind ani de eforturi depuse pentru

crearea unei organiza]ii na]ionale puternice, capabil` s`

apere interesele profesionale ale arhitec]ilor, [i suprim` orice

[ans` de promovare, prin mijloace legislative, a calit`]ii. 

2.3.8 Este evident c`, prin abrogarea Legii 184/2001, se

urm`re[te dereglementarea profesiei de arhitect. De[i, \n

scrisoarea deschis` adresat` O.A.R.1, I.S.C. \[i justific`

aceast` ini]iativ` prin a[a-zise argumente juridice (false, atâta

timp cât stagiul profesional este o practic` interna]ional`, iar

onorariile O.A.R. nu sunt obligatorii, ci doar referen]iale)

motivele reale ale atitudinii fa]` de arhitec]i sunt de cu totul

alt` natur`, devoalat` de o afirma]ie con]inut` \n aceea[i

scrisoare:

"Ne permitem s` mai precizam c` activitatea de construire nu

cuprinde numai arhitectura din România, iar construc]iile se

vor putea executa [i dup` proiecte europene, concuren]a

putând fi decisiv` \n reglarea pie]ii \n acest domeniu.

Constructorii din România vor putea construi f`r` arhitec]ii

români, dar reciproca nu este adev`rat`. Arhitec]ii [i

urbani[tii nu pot face lucr`ri de construc]ii f`r` construc-

tori."(s.n.)

Dincolo de absurdul opozi]iei artificiale arhitect (proiectant)/

constructor (inginer) [i de logica [chioap` a argumenta]iei,

afirma]ia comunic` aproape explicit ceea ce codul doar sug-

ereaz`: ostilitatea fa]` de arhitec]i [i fa]` de domeniul lor de

activitate. Motivul este prejudecata stupid`, existent` [i

\nainte, dar vizibil amplificat` dup` apari]ia Legii 184/2001,

c` arhitec]ii [i-au creat un statut special, privilegiat \n raport

cu drepturile [i statutul inginerilor din construc]ii.

Legea 184/2001 nu ofer` \ns` niciun fel de privilegii pentru

arhitec]i, nici \n raport cu confra]ii lor din alte ]`ri europene

(dimpotriv`!) [i nici \n raport cu alte profesiuni din România; o

compara]ie cu statutul avoca]ilor ar fi mai mult decât eloc-

vent`. Iar faptul c` inginerii din construc]ii nu au o lege pro-

prie de organizare se datoreaz` \n[i[i inginerilor, nu arhitec]i-

lor, care nu [i-au reglementat domeniul lovind \n alte profesii.

Este exagerat s` pretindem unor persoane din I.S.C. s`

\n]eleag` c`, oricât ar fi de legate, "arhitectura" [i "con-

struc]ia" nu se pot confunda [i c` practica arhitecturii are nu

doar o dimensiune tehnic` [i administrativ`, ci [i una cultur-

al`; dar este inadmisibil ca ignoran]a [i adversitatea maladiv`

fa]` de arhitec]i s` determine conduita unei institu]ii a statu-

lui [i substan]a legisla]iei, ca o \ntreag` categorie profesion-

al` s` fie penalizat`, chiar dac` unii din membrii s`i comit

erori sau excese. Eliminarea sau restrângerea derapajelor -

indiscutabil reale - se face prin \nt`rirea profesiilor, nu prin

dereglementarea [i subminarea lor.

Sistematizarea legisla]iei din domeniul arhitecturii, urbanis-

mului [i construc]iilor este, \n principiu, o ini]iativ` corect`; ea

poate avea \ns` un rezultat pozitiv numai dac` cei care fac

acest lucru respect` trei condi]ii elementare, de bun sim] am

putea spune: o bun` cunoa[tere a domeniilor [i a inter-

ac]iunilor reciproce, recursul la expertiza de specialitate [i

implicarea organiza]iilor profesionale, tratament egal [i

respectul identit`]ii [i autonomiei acestor domenii.

Forma actual` a Codului Construc]iilor demonstreaz` c` nici

una din aceste condi]ii nu a fost \ndeplinit`.
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Sunte]i un arhitect care nu lucreaz` pe calculator. Cum v` sim]i]i \n

mediul arhitectural actual \n care virtualul ocup` o pondere din ce \n

ce mai mare?

E adev`rat. Prin apari]ia calculatorului domeniul nostru de activitate s-a "democrati-

zat". Accesul la arhitectur` este mult simplificat ceea ce face ca arhitectura \n sensul

elitist \n care am fost forma]i s` fie \nlocuit` cu obiecte de "design" \ntotdeauna

bazate pe concepte din ce \n ce mai rafinate, mai subtile. Nu de pu]ine ori  e mai u[or

s` fi cucerit de concept decât de expresia lui material`. Consider calculatorul o unealt`

de lucru, pe care eu nu o folosesc. {i nu e singura.

V-a]i consacrat prin proiecte de locuin]e unifamiliare, dintre care Casa

Herczeg a fost cea mai discutat` [i controversat` \n acela[i timp. Ce a

determinat trecerea la proiecte de mari dimensiuni de tipul mall-ului

Iulius? Ce a \nsemnat pentru dumneavoastr`, profesional, aceast`

experien]`?

Am \nceput \n domeniul arhitecturii industriale. Dup` '90, câteva lucr`ri de "arhitec-

tur` simbolic`" mi-au adus o oarecare vizibilitate \n rândul arhitec]ilor timi[oreni. Am

continuat cu locuin]e, iar \n ultima perioad` cu spa]ii comerciale de tip mall.

Oferta de a intra \n acest program am luat-o ca o provocare. Am acceptat-o dup` o

ezitare ini]ial`. Au contribuit [i factori conjuncturali, cum ar fi faptul c` firma la care

RADU MIH~ILESCU

Despre "FARMECUL DISCRET         AL ARHITECTURII"

Radu Mih`ilescu s-a n`scut

la Sânnicolaul Mare,

jude]ul Timi[, \n 1955 [i \n

1980 a absolvit Institutul

de Arhitectur` “Ion Min-

cu” din Bucure[ti. Dup`

trei ani de proiectare \n

Bucure[ti, s-a mutat la

Timi[oara unde a lucrat

al`turi de {erban Sturdza.

Este autorul unor locuin]e

individuale extrem de ori-

ginale, Casa Herczeg fiind

cea mai controversat`.

Recent, a semnat mall-ul

Iulius din Timi[oara, unul

dintre cele mai mari din

Europa de Est. 

|n ianuarie, Funda]ia Arhi-

text a decis s` inaugureze

seria monografiilor de

arhitec]i cu un album ce \i

este dedicat. 
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lucram, este vorba de "Prodid" al arhitec]ilor Doina [i {erban Sturdza, urma s`-[i con-

tinue activitatea \n Bucure[ti. Era prin 2000 sau 2001. 

Revenind la \ntrebarea dumneavoastr`, nu m` consider consacrat. 

Mall-ul, ca tip de spa]iu comercial, este perceput de arhitec]i, cel

pu]in la noi \n ]ar`, ca un compromis, considerentele economice fiind

cele care primeaz`. Cum a]i perceput dumneavoastr` acest conflict [i

cum l-a]i rezolvat?

Considerentele economice conteaz` \ntotdeauna. Este adev`rat c` datorit` dimensi-

unilor "anormale", dac` e s` compar`m un mall cu alte obiecte de arhitectur`, cri-

teriile economice primeaz`. Se fac compromisuri, dar cred c` e vorba de o alt` abor-

dare. |n loc de obiectul arhitectural izolat, \mplinit prin sine \nsu[i [i \n competi]ie cu

contextul, acum ai ocazia de a lua decizii la o alt` scar`, urban`. Cazul particular al

amplasamentului din Timi[oara face ca aceast` lucrare s` fie \nceputul unui amplu

proces de extensie a zonei centrale spre nord, unde prin '90 dezvoltarea era stopat`

de destina]ia special` a amplasamentului \n cauz`. Etapele ulterioare  vor realiza ]esu-

tul urban, deocamdat` absent, ce va lega aceast` loca]ie de centrul istoric al ora[ului.

De aici cred c` putem vorbi de un efect de "magnet  de dezvoltare urban`", pe care

\l evoca Horia Marinescu \n articolul publicat \n"Dilema Veche" nr. 153/2007, "O fi]`,

un pol [i un pall mall", când se referea la soarta mall-urilor bucure[tene. 

Cum aprecia]i initia]iva Funda]iei Arhitext de a inaugura o serie de

monografii dedicate celor mai importan]i arhitec]i din România? Cum

percepe]i faptul c` primul album al seriei v-a fost dedicat?

Cred c` ini]iativa e fireasc` pentru o societate care \ncearc` s` revin` la  normalitate.

E firesc ca al`turi de alte "elite" ap`rute dup` ‘90 s` fie recunoscute [i elitele in-

telectuale din zona meseriilor liberale. 

Nu am un r`spuns referitor la faptul c` Funda]ia Arhitext a hot`rât s` \nceap` aceast`

serie cu mine. |n ce prive[te hot`rârea lor m` onoreaz`, dar \n acela[i m`sur` m` [i

sperie - sper s` mai fie loc de viitor. Dar, repet, seria ce urmeaz` e important`.

Caracteriza]i \n câteva cuvinte arhitectura dumneavoastr`, principiile

care o genereaz` [i o ]in \n via]`, pozi]ia dumneavoastr` \n peisajul

arhitecturii române[ti.

Pornind de la un  context  dat \ncerc s` g`sesc liniile de for]` ale temei formulate mai

clar sau vag de beneficiar. Probabil cu to]ii proced`m la fel. Colaborarea cu benefi-

ciarul este esen]ial`. |mi permit luxul de a \mi selecta clien]ii. 

Din p`cate pentru breasl`, aproape \ntreg peisajul despre care vorbi]i, cu prea pu]ine

excep]ii, se consum` \n capital`. R`spunsul corect este a[adar - \n provincie.

Interviu realizat de Viorica Buic`

       AL ARHITECTURII"



PROIECT: WEST GROUP

ARCHITECTURE, ARH. ADRIAN

CRISTESCU, ARH. SORIN

CIOMÂRTAN, ARH. LIVIU SÂRB,

ARH. MIRCEA ENESCU, 

ARH. CORINA T~N~SESCU

COLABORATORI: ARH. EUGEN

BOERIU, ARH. IOANA CRI{AN,

ARH. R~ZVAN PUCHICI •

STRUCTURI: WEST GROUP

ENGENEERING, ING. COSTIN

ENESCU, ING. MANDY

BRUCKMAIER, ING. CONSTANTIN

CIOVEIE, ING. RADU MODREANU

CONSULTAN}I STRUCTURI: ING.

NICOLAE GHI}~, 

ING. HELMUTH KOBER

INSTALA}II: ING. ION MARINESCU

(ELECTRICE), ING. MIRCEA ONIGA

(SANITARE), CRI{AN CÅMPEANU

(VENTILA}II {I AER CONDI}IONAT)

ANTREPRENOR GENERAL:

SUMMA ROMÂNIA

DETALII DE EXECU}IE STRUC-

TUR~: SAMTEK

DETALII DE EXECU}IE INSTALA}II:

SAMKO

FA}AD~ METAL YAPI  /

TEXT: ADRIAN CRISTESCU

FOTO: {ERBAN BONCIOCAT
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25.600 metri p`tra]i arie desf`[urat`, 100 de

locuri de parcare, 30.600 de tone de beton

armat, 3.400 de tone de o]el, 4.824 metri p`tra]i

de perete cortin`, 3.930 de metri p`tra]i de

panouri din aluminiu compozit, 560 de metri

p`tra]i de placaj ceramic, 290 de metri p`tra]i de

sticl` structural` spider, 10.500 de metri p`tra]i

de mochet`, 6 ascensoare, 2 excalatoare, 8

arhitec]i, 15 ingineri structuri[ti [i de instala]ii,

40. 800 de ore de proiectare, 7 ani de [antier,

133 de reclama]ii, o firm` de construc]ii \n fali-

ment, 2 proprietari, 2 antreprenori generali.....

Toate aceste date \nseamn` \n mare istoria

proiectului \nceput \n 1997 [i \ncheiat zece ani

mai târziu.
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|
nc` de la \nceput ne-am confruntat cu o serie de dificult`]i ale proiectului
generate de configura]ia complicat` a terenului [i de dimensiunile cl`dirii
pe care urma s` o realiz`m. Integrarea \n contextul urban a fost de aseme-

nea o problem` esen]ial` a acestui proiect. Realizarea a patru niveluri de sub-
soluri, structura din metal, fa]ada cu perete cortin` sunt solu]iile tehnice
impuse de dimensiunea [i configura]ia cl`dirii. Proiectul structurii metalice a
fost revizuit de dou` ori ca urmare a schimb`rii normelor de proiectare apli-
cabile. Utilizarea acestui tip de structur` a fost premiza esen]ial` \n realizarea
suprastructurii construc]iei \n [ase luni. Volumetria cl`dirii deta[eaz` corpuri
ale ansamblului ce se aliniaz` cu construc]iile existente [i conduc la inte-
grarea acestora \n contextul urban. Turnul, ca element principal al cl`dirii, are
una dintre fa]ade curb`, aducând astfel un element de tensiune \n com-
pozi]ia general` a volumului. Fa]adele se ordoneaz` [i ele \n raport cu
cl`dirile \nvecinate: o compunere neutr` ce constituie ecranul pe care se
proiectez` Biserica Armeneasc` de-a lungul bulevardului Carol I [i, \n acela[i
timp, o compunere dinamic` \nspre strada Armand C`linescu. Grilele care au
rolul de a preveni \nc`lzirea excesiv` a fa]adei de vest contribuie [i ele la
ob]inerea acestui efect. Cinci sisteme compun fa]ada: peretele cortin`, pla-
cajul de aluminiu, tâmpl`ria de aluminiu pentru accese [i balcoane, sticla
structural` (spider system) [i placajul ceramic.
Parterul cl`dirii este interfa]a func]ional` cu ora[ul [i grupeaz` accesele c`tre
etajele superioare [i de asemenea pe cel c`tre parcajul subteran. Holul prin-
cipal se deschide spre cele patru lifturi ce urc` cu 1,5 m/s. Interiorul este
proiectat corespunz`tor unei cl`diri de clasa A, utilizatorii beneficiind de fle-
xibilitate pentru instala]ia electric` [i de computere, asigurat` de pardoseala
\nalt`. Sistemul de ventilare [i de condi]ionare a aerului ofer` diferite posi-
bilit`]i de utilizare a spa]iilor, atât \n formula open-space, cât [i prin sepa-
rarea acestuia \n birouri mici. 
Cl`direa a fost complet \nchiriat` cu patru luni \nainte de a fi terminat`.





18

co
n

cu
rs

CO
N

CU
RS

Teatrul Odeon,

Bucure[ti [i Ordinul

Arhitec]ilor din

România \mpreun` cu

Filiala Bucure[ti a

Ordinului Arhitec]ilor a

lansat pe 17 iulie 2006

concursul cu tema

“Solu]ii de arhitectur`

pentru amenajarea

S`lii Studio a Teatrului

Odeon”, deschis tutu-

ror arhitec]ilor cu

drept de semn`tur`.

Cele trei proiecte

\nscrise \n concurs au

fost jurizate la

sfâr[itul lunii septem-

brie (membrii juriului

fiind Dorina Laz`r,

Alexandru Dabija,

Marius P`uni]a, Zeno

Bogd`nescu, Adrian

Soare, Ion Feier [i

Marius Marcu-

Lapadat). Arhitec]ii

care semneaz`

proiectele câ[tig`toare

\[i vor prezenta \n con-

tinuare solu]iile, \n

ordinea stabilit` de

juriu.

Premiul I

Proiect: arh. R`zvan Luscov

Colaboratori: arh. Mihai Ragea, 

arh. Eugenia Dinc`

|n solu]ia propus` la concurs, am optat pentru o concentrare a efortului investi]ional

asupra s`lii de spectacol ca performan]` tehnologic`: tratament acustic, lumini,

sonorizare, echipamente specifice, etc.

|n acest sens, pentru arhitectura spa]iului public conex s`lii (foaier [i galerii laterale)

am propus o amenajare \n registrul informal, oglindire vizual` a teatrului cu specific

contemporan, cu atât mai mult cu cât sala este "studio" [i inten]ia beneficiarului este

de a monta \n aceast` sal` [i spectacole neconven]ionale. Aceast` op]iune presupune

investi]ii minime, dar nu \n dauna designului interior, ci dimpotriv`.

De asemenea, aceast` abordare ar putea contribui la conturarea unui public-]int`,

AMENAJAREA S~LII STUDIO A       TEATRULUI ODEON, BUCURE{TI
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      TEATRULUI ODEON, BUCURE{TI

obiectiv sus]inut [i prin expunerea neconven]ional` din spa]iul foaierului [i al galeriilor.

|n urma consolid`rii integrale a subsolului [i a realiz`rii celor dou` galerii laterale,

pere]ii sunt aproape integral din beton armat (diafragme [i c`m`[uieli). Aceste

suprafe]e vor fi l`sate la vedere [i, \mpreun` cu zonele de zid`rie r`mase, de pe care

se va \ndep`rta tencuiala, vor participa la imaginea neconven]ional-experimental` a

unui teatru-studio. 

|n acela[i spirit, diafragmele aparente ale galeriilor vor fi tratate plastic cu grafitti. A[a

cum aceast` tratare a pere]ilor este realizat` \ntr-un registru informal "ieftin", cor-

purile de iluminat sunt realizate unicat, minimal, doar din fasung [i bec. La plafonul

foaierului se va realiza o gril` de suspendare pentru diferite expozi]ii de sculptur`

"v`zute de jos \n sus"concepute \n mod special pentru acest loc.

Astfel, \ntregul spa]iu public conex s`lii devine o galerie de art` ce va putea partici-

pa, independent de spectacolele de teatru, la peisajul expozi]ional bucure[tean.
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Premiul II

Proiect:  arh. Radu Dr`gan

Colaboratori: designer Elodie Marciano, arh. Yaman Nasser, stud. arh.

Daniela Calciu, stud. arh. Cristina C`lin  • Perspective: arh. Virgil Ioan •

Consultant tehnic` spectacol: Claude Fusée Ingénierie • Consultant acus-

tic`: Alain Tisseyre & Associés

Proiectul este compus din trei secven]e dis-

tincte : holul de acces, cele dou` foaiere la-

terale [i sala propriu-zis`. Reconfigurarea

spa]ial` a ansamblului fiind imposibil`, uni-

tatea se reconstituie la nivelul materialelor

utilizate (lemn [i metal). S-a c`utat pe de

alt` parte o solu]ie lipsit` de redundan]`,

cât mai epurat` arhitectural, tensiunea

spa]ial` rezultând din contrastul între aspec-

tul brut, minimalist, al holului [i foaierelor, [i

utilizarea tehnologiei de vârf în sala de spec-

tacol.

Decora]ia pseudo-neoclasic`, lipsit` de va-

loare, a holului a fost înl`turat`, de[i eram

con[tien]i c` aceast` op]iune poate intra în

conflict cu prejudec`]i bine înr`d`cinate

(ceea ce s-a [i întâmplat de altfel). Am

preferat s` red`m acestui spa]iu noble]ea

c`r`mizii de origine aflat` sub stratul de
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bricant Havel & Boeckel), în spatele

c`rora se afl` un izolant fonic (panouri

de 8 cm de vat` mineral`) [i panouri tex-

tile absorbante amovibile, destinate a

îmbun`t`]i confortul acustic. |ntre aces-

te panouri [i panourile de ]es`tur` me-

talic` se afl` o re]ea de spoturi care,

aprinzându-se la finalul spectacolului,

dau impresia c` pere]ii s`lii se "aprind"

[i se "sting".

Pardoseala întregului ansamblu este din

lemn negru de Tiama. |n sal`, prinderile

metalice ale gradenelor amovibile sunt

integrate într-o tram` din lamele din

lemn de teck.

Mobilier: banchete Tatlin (designer

Roberto Semprini) în hol [i în foaiere

fotolii de Xavier Mariscal.

Am beneficiat la acest proiect de aju-

torul unor birouri de excep]ie: acustica a

fost studiat` împreun` cu Alain Tisseyre

(autor între altele al concep]iei acustice

a Teatrului Na]ional de Oper` din Beijing

al lui Paul Andreu) [i pentru tehnica de

spectacol am beneficiat de studiile lui

Claude Fusée (printre realiz`rile c`ruia se

num`r` Teatrul Na]ional "Les

Gemeaux" de la Sceaux, Théatre de

Paris [i sala de teatru a Studioului Canal

+).

stuc, descoperind cele câteva bol]i tipice de altfel vechilor pivni]e bucure[tene.

Dat fiind c` accesul în sal` nu se poate face decât prin acest spa]iu, au fost amplasate

aici garderoba [i casa de bilete, sub forma unui contoar alc`tuit dintr-un bloc de sticl`

translucid`, iluminat` din interior, singura (sofisticat`) decora]ie a acestui spa]iu,

împreun` cu plafonul de sticl` mat`.

Cele dou` spa]ii laterale devin în mod natural foaierele s`lii. Ele "ventileaz`" spa]iul

teatrului în ansamblu, fiind prin decora]ia lor o prelungire natural` a s`lii. Pere]ii [i

structura au fost l`sate aparente [i au fost vopsite în negru, între stâlpi fiind ag`]ate

ecrane amovibile, semitransparente, pe care proiectoare plasate le nivelul plafonului

proiecteaz` imagini din piese de teatru. Cu ocazia expozi]iilor temporare, ecranele

pot fi ridicate. |n cele dou` capete ale foaierelor sunt instalate dou` café-baruri, al

c`ror contoar este compus din acela[i bloc de sticl` translucid`.

Sala a primit un tratament diferit. Problemele de acustic` generate de prezen]a s`lii

mari la nivelul superior au fost rezolvate prin îmbr`carea pere]ilor într-o structur`

compus` din panouri din ]es`tur` metalic` culoare antracit (tip Elga-Mono 4391, fa-
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Premiul III

Proiect: arh. Turos Ioan

Colaboratori:  arh.  Ana Maria Hariton, arh. Ioana Petrescu, 

stud. arh. Luca Wili, Pojoni Andrei, Iacob Valentin, Basca Horea 

Propunerea  noastr` porne[te de la ideea recuper`rii a cât mai multe din inten]iile

originare ale Ansamblului "Majestic”, autor arh. Grigore Cerchez (1911), atât la

nivelul \ntregului, cât [i al detaliilor. 

Astfel, proiectul propune amenajarea pentru pietoni a pasajului "Comedia", cu

deschiderea magazinelor de la parterul aripii dinspre nord, amenajarea [i

deschiderea accesului publicului la sala Studio (inclusiv cu asigurarea, printr-o

ramp` exterioar` [i un lift, a accesului pentru persoanele cu handicap locomotor,

la toate nivelele publice ale \ntregii cl`diri), restaurarea sc`rii de acces \n subsol,

a holului - foyer,  a sc`rii centrale de acces \n sala Studio, recuperarea stucaturilor,

a balustradelor din fier forjat, a oglinzilor, a pardoselii de marmur`. 

Recentele extinderi din subsol, galeriile laterale ale s`lii Studio, sunt marcate la

nivelul Pasajului "Comedia" prin trei vitrine, pe dou` niveluri, care unesc vizual

exteriorul cu interiorul, pasajul cu spa]iul expozi]ional de dedesubt, anun]ând

trec`torilor prezen]a s`lii din subsol.

Holul-foaier, barul [i spa]iul expozi]ional (ultimele dou` rezolvate \n lateralele s`lii

"Studio") pot func]iona [i independent de programul s`lii propriu-zise.

|n tratarea s`lii Studio, propunem reinterpretarea imaginii de epoc` (anii '30),

\nglobând [i facilit`]ile tehnice necesare (climatizare, sunet [i lumin` de



produc]ie). Cu ajutorul sistemului modular

propus prin tem`, respectiv prin modul de

rezolvare a p`r]ilor fixe ale scenei, inclusiv a

unor arlechini rabatabili, sala se poate trans-

forma \ntr-o suit` \ntreag` de variante (ita-

lian, elisabetan, aren`, cabaret), pân` la o

pardoseal` orizontal` general`. 

Dincolo de restaurarea spa]iilor care mai

p`streaz` detaliile originale, finisajele pro-

puse \n cele dou` laterale (barul [i spa]iul

expozi]ional) sunt minimale: tencuiala exis-

tent` vopsit`, tabla perforat`, panouri pen-

tru expunere din sticl` pe structur` metalic`,

lemn b`i]uit [i pardoseli din du[umea, iar \n

sal` : panouri din gips carton (inclusiv trata-

mentul acustic) pentru pere]i [i tavan [i

mochet` pentru pardoseal`.   
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|n octombrie 2006,

Prim`ria Sectorului 1

al Municipiului

Bucure[ti împreun` cu

Ordinul Arhitec]ilor

din România au lansat

un concurs de arhitec-

tur` pentru amena-

jarea Pie]ei Amzei din

Bucure[ti.

S
-au putut \nscrie la acest concurs

arhitec]i cu drept de semn`tur`,

membri ai Ordinului Arhitec]ilor

din România sau ai unei organiza]ii pro-

fesionale similare din ]`rile Uniunii

Europene sau ale Spa]iului Economic

European. Concursul se desf`[oar` \n

dou` etape: \n urma fazei I sunt

selec]ionate cinci proiecte care vor fi

premiate cu câte 5.000 euro fiecare

(premii ce se vor acorda numai în

momentul depunerii proiectului la faza a

II-a); \n urma fazei a II-a va fi ales proiec-

tul câ[tig`tor. 

Miercuri, 3 ianuarie 2007, au fost

anun]ate proiectele selectate \n prima

faz`, din cele 25 \nscrise \n concurs:

Proiect nr. 01_134587, SC A STIL SRL

(arh. Mina Sava, arh. stagiar Ruxandra

Stroe, colaboratori: arh. Silviu Musteata,

arh. Veronica Sava); Proiect nr.

06_946637, SC SOARE & YOKINA

ARHITECTI ASOCIATI SRL (arh. Adria

Soare, arh. Eliza Yokina, arh. Elena

Dragu, stud. arh. Sebastian Rupea,

colaboratori:SC STUDIO BOR}UN SRL

(arh. Marcel Bor]un, cond. arh. Cristi

Teodorescu); Proiect nr. 08_113654, SC

PLANWERK SRL (arh. Eugen P`nescu);

Proiect nr. 10_835047, SC TECON SRL (arh. Bogdan Babici, arh. Monica Butnaru, arh.

Anca P`unescu, stud. Arh. Ciprian Simon) [i Birou Individual de Arhitectur` Simion

Alexandru Lucian; Proiect nr. 25_187405 , SC PUNCT CONCEPT SRL (arh. Andrei

Fenyo).

Juriul, format din arh Oana R`dulescu (Arhitect {ef Sector 1), ec. Daniel Robert Ni]u

(Director Administra]ia Pie]elor Sector 1), arh. Florin Moldovan (IPB), arh. {erban

Sturdza, arh. Franz Echeriu, arh. Vlad Gaivoronschi, arh. {tefan Scafa Udri[te [i arh.

Drago[ Perju, au analizat proiectele \nscrise, dup` urm`toarele criterii: viabilitatea

solu]iei urbanistice, adaptarea la constrângerile amplasamentului, calitatea plastic-

volumetric` [i de imagine, calitatea func]ional`, economicitate.

Pentru cea de-a doua faz` a concursului, juriul a formulat mai multe recomand`ri

generale: 

1. Circula]ia auto: Se va \ncerca eliminarea total` a circula]iei active [i sta]ionare din

pia]`. Alimentarea zonelor comerciale [i colectarea de[eurilor sau ambalajelor se vor

face dup` un orar strict aprobat de prim`rie. 

2.  Difuzia circula]iei pietonale: se vor studia efectele circula]iei pietonale c`tre sud

prin cele dou` subtravers`ri ale blocului din sudul Pie]ei Amzei.

3. Portic perimetral: Circula]ia pietonal` din pia]` poate fi protejat` pe cât posibil,

atât \n anotimpul rece, cât [i \n cel cald; totodat` se poate imagina o extindere a

activit`]ii \n aceste arii protejate dinspre comer]ul perimetral pie]ii.

4. Fa]ade unitare \n pia]`: folosind \mprejurarea reabilit`rii termice a blocurilor

perimetrale, se vor analiza efectele pe care le-ar produce o armonizare a fa]adelor

acestora.

5. Prim`ria poate lansa (cere concuren]ilor) - dup` modelul Ro[ca - un concurs pen-

tru chio[cul Amzei, cuprinzând [i alte elemente de design [i mobilier urban: b`nci,

l`mpi, suprafe]e de advertising, vase pentru plante, etc. Nu se va elimina posibilitatea

grup`rii unor astfel de chio[curi dup` modele cunoscute, care, \n afara orelor de

func]ionare, ofer` un aspect \ngrijit spa]iului urban.

6. Se va atrage aten]ia limit`rii planta]iei impus` de prezen]a garajului subteran: se

vor g`si solu]ii pentru planta]ie intensiv`, dar cu posibilitatea mut`rii ei (consultare

gr`dinar!). Se va \ncerca (\n colaborare cu proiectantul garajului subteran) p`strarea

platanilor existen]i. 

7. Aten]ie la reac]ia fa]` de fa]ada nord a prim`riei: intrarea prim`riei are o "presiune

urbanistic`" care trebuie s` se reg`seasc` pe frontul de nord al pie]ei. 

8. La ipoteza c` frontul c`tre strada Biserica Amzei se poate \nl`tura (par]ial, dar con-

sistent) se pune problema unui backstage urban, eventual o transparen]` a parteru-

lui c`tre construc]iile din nord.

9. Formularea intr`rilor \n pia]`, dinspre nord, se vor trata cu mai mult` aten]ie.

10. Terasele, acolo unde exist`, este recomandabil s` fie utilizabile.

11. Aten]ie la tratarea calcanului c`tre [coal` (acolo unde este cazul).

Solu]iile pentru faza a doua vor fi primite la secretariatul concursului pân` pe 26 

februarie, iar jurizarea va avea loc pe 6 martie. Pe 8 martie, \ntr-o conferin]` de pres`,

va fi anun]at câ[tig`torul. 

CONCURS DE ARHITECTUR~ 
PENTRU AMENAJAREA PIE}EI AMZEI 
DIN BUCURE{TI
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Potra spunea, \n volumul "Din Bucure[tii

de ieri", c` a fost pentru mult` vreme

"ceasul oficial al oamenilor din cartierul

Obor-Colentina". Tot atunci se constru-

ie[te un nou siloz de grâne, care, la acea

vreme, era cea mai \nalt` construc]ie din

Bucure[ti (41m). Dup` aceast` dat`,

moara este dotat` cu energie electric`,

având uzin` proprie, iar \n luna iunie

1930 este transformat` \n Societate

Anonim` pe ac]iuni sub denumirea

"Fabricele Assan", care cuprindeau

patru industrii diferite: m`cinarea

cerealelor, uleiuri vegetale, lacuri [i

culori, s`punuri [i chit. |n 1943, se intro-

duc gazele naturale, iar \n 1948, prin

na]ionalizarea \ntreprinderilor, Fabricile

Assan sunt \mp`r]ite \n dou` : fabrica de

mor`rit [i panifica]ie "S.C. Grâul S.A." [i

fabrica de ulei "S.C. Solaris S.A.".  

Complexul s-a dezvoltat \n timp pe o

T
ermenul de "arheologie industrial`" [i, implicit, cel de "patrimoniu industrial"

s-au folosit mai cu seam`  \n Anglia anilor '50, ]ar` care la 1851 \[i celebra statu-

tul de "atelier al \ntregii lumi" prin Marea Expozi]ie organizat` \n Hyde Park,

\ntr-o construc]ie simbol al puterii industriale, Palatul de Cristal.

Cam \n aceea[i perioad`, când popula]ia Bucure[tiului se \nmul]ise semnificativ \n

compara]ie cu secolul precedent [i mijloacele tradi]ionale de producere a f`inei nu

mai erau suficiente pentru a acoperi necesarul de pâine al popula]iei (mori de vânt,

cu ap` sau cai), au \nceput s` se fac` demersuri pentru construirea de mori cu aburi,

mult mai eficiente [i deja des folosite \n vestul Europei.

Astfel, dup` mai multe \ncerc`ri ale diver[ilor negustori ai vremii, \n 1853, George

Assan [i Ioan Martinovici ob]in aprobarea pentru ridicarea primei mori cu aburi la

Bucure[ti. Se spune c` transportul ma[inii cu vapori [i al \ntregii instala]ii aferente,

cump`rate de la firma Siegel din Viena, a durat dou` s`pt`mâni pe Dun`re, pân` la

Giurgiu, [i \nc` patru pân` la Bucure[ti, c` au fost folosite zece perechi de boi [i c`

au trebuit consolidate toate podurile [i pode]ele peste care urma s` treac`. "Moara

de foc de la Colentina", dup` cum era numit` de locuitorii ora[ului, a devenit \n scurt

timp atrac]ia \mprejurimilor.

Pornind de la o mic` instala]ie de prese pentru ulei, mi[cate cu for]a oamenilor [i

câteva pietre de m`cinat grâne, mi[cate de cai, \n 1853, \ncepe construc]ia morii

ac]ionate cu motor termic. |n 1894 se \nfiin]eaz` o nou` sec]ie de lacuri [i culori, iar

\n anul 1903, cu ocazia anivers`rii a 50 de ani de la deschidere, s-au mai ad`ugat

câteva cl`diri, iar construc]iei principale i-a fost ata[at un ceas despre care George

Arhitectura industrial`, ca patrimoniu cultural, reprezint` o preocupare

relativ recent` a celor ce gestioneaz` clasarea [i declasarea imobilelor din

lista monumentelor istorice din România. 
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vorbesc foarte clar [i sincer despre tre-

cut, sunt o m`rturie vie a identit`]ii

noastre. Poate c` nu ar fi r`u s` urm`m

exemplul din 1850 al negustorilor

George Assan [i Ioan Martinovici [i s`

\ncerc`m m`car s` ne aliniem la nivelul

celorlalte ]`ri din vest care au \n]eles

deja cât de importante sunt aceste

cl`diri, atât ca arhitectur`, cât [i ca sim-

bol. |nc` mai avem nevoie de simboluri.

Merit` s` le vindem pentru 5000 lei?

Text/ Loredana Stasisin

Foto/ Cezar N`stase, Marius

Moraru

www.casecareplang.ro

contact@casecareplang.ro

suprafa]`  de teren de 47 000 mp, pe [os. {tefan cel Mare nr. 103 (mai târziu 131 -

139), situat pe un traseu cu puternic caracter industrial [i comercial, de-a lungul

c`ruia existau, potrivit ghidului “C`l`uza Capitalei” [i Expozi]iei din 1906, mai multe

situri industriale. Datorit` dezvolt`rii urbane din sec. al XX-lea, situl se g`se[te \ntr-o

zon` conflictual`. De[i regimul comunist a adus daune patrimoniului industrial, aces-

tea au fost minime \n compara]ie cu ceea ce s-a \ntâmplat dup` 1989, odat` cu pri-

vatizarea [i retrocedarea terenurilor. 

Pe lista Monumentelor Istorice din Bucure[ti, pe str. Silozului nr. 25, se afl` Moara

Assan. |n 2005, Serviciul Monumente Istorice sesiza apari]ia lucr`rilor de demolare la

mai multe componente ale cl`dirii. |n urma sesiz`rii, lichidatorul a fost amendat de

c`tre Prim`ria Sectorului 2 cu suma de 50 de milioane de lei vechi (5 000 lei). Cu

toate acestea, lucr`rile de sl`bire a structurii continu`, discret, [i ast`zi. 

Dac` ne uit`m peste gard, la vecinii no[tri, putem vedea numeroase astfel de cl`diri

transformate \n centre culturale, birouri, apartamente sau ateliere de crea]ie. Din

punct de vedere tehnic, aceste imobile beneficiaz` deja de o structur` solid` [i foarte

flexibil` [i de deschideri mari \ntre stâlpii de rezisten]`, ce permit compartiment`ri

dintre cele mai variate. Din punct de vedere arhitectural [i cultural, aceste imobile
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Adus \n aten]ia lumii

dintr-o perspectiv` cul-

tural`, Sibiul este pro-

movat \n 2007 ca un

spa]iu al diversit`]ii:

“Ora[ al culturii. Ora[

al culturilor”. Conform

membrilor Asocia]iei

Sibiu Capital`

Cultural` European`

2007, organizatori [i

coordonatori ai eveni-

mentelor ce se vor

desf`[ura pe parcursul

\ntregului an, cele

dou` axe fundamen-

tale de dezvoltare a

proiectului le-au con-

stituit reabilitarea pa-

trimoniului construit [i

programele culturale. 

D
e[i a suferit transform`ri esen]iale, Sibiul mai are de lucru pân` la a oferi celor

peste 800.000 de turi[ti estima]i condi]iile unui veritabil ora[ occidental.

Pentru unii \ns` acest fapt \i spore[te farmecul [i \l plaseaz` \n topul

destina]iilor europene pe un loc aparte. 

Misiunea declarat` a programului este aceea de “a oferi oportunit`]i pentru pro-

bleme de incluziune [i coeziune social`, educa]ie, turism, patrimoniu [i regenerare

urban`”. Vor exista peste 200 de proiecte, cu aproape 1000 de evenimente, gândite

s` satisfac` cele mai diverse gusturi, de la teatru, literatur`, istorie [i patrimoniu,

muzic`, fotografie, film, arte vizuale, dans pân` la folclor [i gastronomie.

|n continuare, v` prezent`m pe scurt proiectele legate de arhitectur` [i urbanism care

se vor desf`[ura de-a lungul anului la Sibiu, urmând s` revenim la timpul potrivit cu

descrieri detaliate. / Viorica Buic`

Future Cities - Living Cities

Proiectul organizat de  Funda]ia "Samuel von Brukenthal" ( Sibiu) [i "Europäisches

Netzwerk Mobilität und Lokale Agenda 21” ( Berlin) ridic` problema rela]iei dintre

dezvoltarea, respectiv identitatea ora[elor, [i modalit`]ile de abordare [i reprezentare

artistic`. Obiectivul proiectului a fost ini]ierea unui dialog la care s` participe arti[ti

PROIECTE
cu [i pentru arhitec]i
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2007plastici [i cercet`tori din domeniile sistematizare, dezvoltare [i sociologie urbanã.

Dou` workshop-uri la care particip` arti[ti, speciali[ti \n sistematizare urban`, futu-

rologi, oameni de [tiin]`, politicieni [i studen]i vor avea loc la Sibiu (8-9 februarie

2007) [i la Berlin (9-10 martie 2007). Rezultatele acestora vor fi prezentate sub forma

unei expozi]ii anul acesta la Sibiu (1-15 octombrie) [i la Luxemburg. Accentele te-

matice ale proiectului sunt art` [i cultur`, timp liber [i turism, trafic [i mobilitate, pro-

tec]ia naturii [i a mediului \nconjur`tor, dezvoltare urban` social` [i sustenabilitate,

munc` [i economie, cooperare european` [i responsabilitate global`. Expozi]ia mul-

timedia va cuprinde fotografii [i filme, interviuri [i documente actuale, planuri [i vi-

ziuni de viitor. Pe lâng` activit`]ile deja men]ionate, vor fi eviden]iate posibilit`]i de

cooperare multilateral` \n cadrul unei dezvolt`ri urbane sustenabile, \n contextul

extinderii Uniunii Europene din anul 2007.

Istoria la pas. Face]i cuno[tin]` cu Hermann

Proiectul, conceput de Funda]ia Cultural` Inforom [i coordonat de Monica Lotreanu,

arhitect [i istoric de art`,  \[i propune difuzarea \ntr-o manier` agreabil`, eficace [i

stimulativ` din punct de vedere ambiental, a unor date [i informa]ii despre cele mai

semnificative domenii [i perioade ale istoriei civiliza]iei [i culturii ora[ului Sibiu, cu

accent pe istoria comunit`]ii sa[ilor.

Se vor realiza \ntr-o prim` faz` 10 instala]ii sculpturale stradale care reprezint` acela[i

personaj: Hermann, fondatorul mitic al Sibiului (Hermanndorf/Hermannstadt), trans-

pus \n ipostaze istorice diferite, identificabile prin atribute, costum, atitudine, carac-

teristici fizionomice. Ipostazele istorice ilustrate vor fi rela]ionate cu amplasamentul

propus [i acompaniate de câte o plac` inscrip]ionat` trilingv (român`, englez` [i ger-

man`) ce d` informa]ii de tip "facts and figures" pentru subiectul ales. Sunt \n curs

de definitivare urm`toarele sculpturi: Hermann cavaler medieval. sec. XIV. Pia]a Mare,

nr. 14; Hermann bancher. sf. sec. XVI. Pia]a Mare nr. 10, Casa Haller; Hermann berar

(cârciumar). sec. XVII. Pia]a Mic` nr. 16, lâng` Podul Minciunilor; Hermann staroste

m`celar. sec. XVIII. Pia]a Mic` nr. 21, Casa Artelor, fa]ada lateral` vest, lâng` Podul

Minciunilor; Hermann student. sec. XVIII. str. Alexandru Odobescu col] cu Pia]a Huet,

intrarea Colegiului Brukenthal din Pia]a Huet; Hermann primar. sf. sec. XVII.  str.

Mitropoliei nr. 2, Prim`ria Veche (Casa Altemberger), sediul Muzeului de istorie;

Hermann menestrel medieval. str. Cet`]ii, lâng` Turnul Dulgherilor [i \n vecin`tatea

Filarmonicii din Sibiu; Hermann infanterist. 1800. str. Cet`]ii, acces c`tre Parcul

Cet`]ii (Zwinger) [i amplasamentul fostei Caz`rmi militare; Hermann "dandy". 1910.

Parcul Astra; Hermann deportat. 1945. Pia]a 1 Decembrie 1918 (a G`rii), Capela

Crucii.

Instala]iile de art` ambiental` se vor integra spa]iului urban, stimulând dialogul \ntre

peren-tranzitoriu, vechi-nou, tradi]ie-inova]ie. Se va realiza de asemenea un film do-

cument de tip “making-of” [i un site internet. Se va oferi posibilitatea utiliz`rii [i \n

scopuri educa]ionale, comerciale etc. a imaginii mascotei ora[ului, iar pentru turi[ti se

va organiza un traseu ghidat al “hermannilor” din cetate, care va constitui una din

modalit`]ile de a vedea [i cunoa[te centrul istoric al Sibiului.

Realizarea sculpturilor  a fost \ncredin]at` unui sculptor monumentalist, Petru

Alexandru Galai, membru al Uniunii Arti[tilor Plastici. 

SIBIU CAPITALA CULTURAL~
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Proiectul organizat de Asocia]ia pentru

Tranzi]ia Urban` (coordonator arh. Vera

Marin) [i aflat la cea de-a [aptea edi]ie \n

2007 a devenit deja un reper \n peisajul cul-

tural. Universitatea de Var`, care va avea loc

\n iulie 2007, se adreseaz` studen]ilor \n

arhitectur`, urbanism, peisagistic`, arte

plastice, antropologie [i \[i propune s` spri-

jine municipalitatea \n ac]iunile de reabi-

litare urban`, printr-o abordare pluridiscipli-

nar` [i integrat` a dezvolt`rii urbane [i a

protec]iei patrimoniului. 

Universitatea va fi organizat` sub forma

unor ateliere cu studen]ii [i a unor cursuri [i

conferin]e publice care vor avea drept teme

principale dezvoltarea [i istoria urban` a

ora[ului Sibiu, precum [i abord`rile contem-

porane ale reabilit`rii urbane \n Europa.

Acestea  vor fi sus]inute de speciali[ti din

]ar` [i str`in`tate.

Temele atelierelor practice din acest an vor

continua [i vor l`rgi lucr`rile \ncepute \n

cadrul Universit`]ii de var` 2006: Recalifica-

rea spa]iilor publice [i semipublice \n ora[ul

istoric (cur]i, pasaje, ganguri, portice); Apa

ca spa]iu public - abord`ri posibile ale reca-

lific`rii malurilor Cibinului; Signalectica pa-

trimoniului - arta contemporan` ca media-

tor \ntre comunitate [i valorile patrimoniale.

Atelierele practice vor rafina [i detalia anu-

mite aspecte ale unor linii generale trasate

\n cadrul proiectelor urbane \n curs (de pild`

exemplificarea prin proiecte punctuale a

principiilor de recalificare a spa]iilor publice

\n centrul istoric, propuse de Planwerk \n

colaborare cu GTZ), iar pe de alt` parte,

studiile preg`titoare [i cele efective realizate

\n cadrul atelierelor pot contribui cu ele-

mente noi la dezvoltarea politicilor urbane

locale. Un alt element important [i care

ofer` o larg` deschidere proiectului este

colaborarea cu "Villes en Transition" din

Lyon, organiza]ie care s-a implicat deja de

doi ani \n organizarea [i \ndrumarea

Universit`]ii de Var`.

Cele dou` s`pt`mâni "universitare" se vor

\ncheia cu o expozi]ie, eventual itinerant`,

ce va con]ine lucr`rile participan]ilor.

Universitatea de Var`, Sibiu 2007 
Loc peisaj edificare, proiectul urban contemporan [i reabilitarea centrelor istorice ca surs` de dezvoltare local`
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Festivalul “\Ntre/\Ntru CULTURI”
Arhitectur` româneasc` \n peisajul cultural european

Cea de-a VIII-a edi]ie a Premiilor Arhitext Design, ce se va derula sub genericul

“Festivalul INside/INsight Cultures /// \Ntre/\Ntru Culturi” va avea loc \n Sibiu, inte-

grându-se \ntregii ambian]e culturale care va \nso]i manifestarea generic`, dez-

voltând [i concluzionând premisele ini]iate de “In Between”.

Evenimentul va dura trei zile ( 5-6-7 octombrie 2007), iar prezentarea [i discutarea

ac]iunilor vor viza fundamental comunicarea multicultural` a arhitecturii, abordarea

cât mai deschis` [i liber` a faptului de arhitectur`. Juriul care va acorda premiile va fi

unul interna]ional, iar expozi]ia de proiecte va fi realizat` \n spa]iul Pie]ei Mici din

Sibiu sub forma unei instala]ii de mari dimensiuni, multimedia, spre a marca aria de

dezbatere ulterioar`. |n cadrul concursului, Arhitext va promova premiul “Genius

loci", o distinc]ie special` acordat` unei lucr`ri participante care reu[e[te s`

revolu]ioneze spa]iul urban. Premiul va fi ales de trei arhitec]i cunoscu]i [i va fi atribuit

[i ulterior, ca remember al excelen]ei momentului Sibiu 2007.

Acest eveniment central va fi completat de alte manifest`ri-satelit: "Voc(a]i)ile unei

capitale", concurs de proiecte de instala]ii pentru studen]ii de la Facult`]ile de Arte [i

Arhitectur` din ]ar`, figurând aten]ia acestora fa]` de datele culturale [i spirituale ale

siturilor alese (principalele spa]ii publice ale Sibiului); "Farmecul discret al arhitec-

turii", expozi]ie a lucr`rilor arhitectului Radu Mih`ilescu; "Influxuri culturale", dou`

conferin]e sus]inute de c`tre doi arhitec]i renumi]i; “Project Belgrade“, expozi]ie de

proiecte de arhitectur` a grupului omonim, prezent [i la Bienala de arhitectur` de la

Vene]ia 2006; "Tineri arhitec]i maghiari", expozi]ie de proiecte ale unor arhitec]i

maghiari sub 40 de ani; dou` concerte de muzic` digital`, foarte apreciate [i la

edi]iile trecute ale festivalurilor Arhitext. De asemenea, pe 1 octombrie, va exista o

ac]iune-semnal, "Ceasul de[tept`tor", care va sublinia multiculturalitatea celebrat`

de Sibiu \n anul 2007.

Spa]ii sonore ambientale

Pe 1 iulie 2007, la Muzeul Brukenthal, Galeria de Art` Contemporan`, va fi vernisat`

o expozi]ie interna]ional` de art` sonor` ambiental`, realizat` de 10 arti[ti [i grupe

de arti[ti din Germania, Italia, Fran]a, Belgia, Marea Britanie, Olanda [i Suedia.

Conceptul de art` sonor` ambiental` se manifest` sub forme diverse [i se afl` la

grani]a dintre muzic`, sculptur`, art` plastic` [i noile medii electronice, reprezentând

un fenomen cu influen]e puternice în S.U.A., Japonia [i Europa.

Aceast` instala]ie sonor` se raporteaz` la ambient. Va exista [i un workshop de  10

zile care se adreseaz` unui grup de studen]i selecta]i din cadrul Universit`]ii de Art`

[i Design din Cluj-Napoca [i Hochschule für Bildende Künste Saar/Saarbrücken.

Workshop-ul va oferi participan]ilor o introducere practic` [i una teoretic` în arta

sonor` ambiental`.  

Ora[ul Sibiu dispune de o bogat` tradi]ie arhitectonic` [i muzical`. Proiectul ''Spa]ii

sonore ambientale Sibiu 2007'' reevalueaz` aceast` mo[tenire, plasând-o, îns`, într-

un context inovativ [i modern. Expozitia de instala]ii, respectiv sculpturi, amplasate în

diverse spa]ii ale ora[ului, va prezenta, pentru prima oar` în România, ipostaze

diferite ale artei sonore ambientale [i va stimula schimbul artistic de experien]`. 

Regenerarea

peisajelor culturale. 

Studiu de caz: Sibiu

Proiectul propus de Uniunea

Arhitec]ilor din România const` în

organizarea unui workshop

studen]esc pe tema regener`rii

peisajelor culturale [i a siturilor

istorice, având ca studiu de caz Sibiul.

Acest proiect va fi completat prin

aducerea la Sibiu a expozi]iei itine-

rante BAB 2006 (Bienala de

Arhitectur` de la Bucure[ti, edi]ia a 7-

a), în cadrul c`reia va fi organizat` o

sec]iune special` dedicat` arhitec]ilor

sibieni din diaspora. Workshop-ul va fi

organizat \n luna septembrie de c`tre

UAR în parteneriat cu facult`]ile de

arhitectur` [i urbanism din Bucure[ti,

Cluj, Timi[oara, Ia[i. La acest program

vor participa studen]i [i masteranzi în

cadrul unor programe de specialitate

(Dezvoltare urban` integrat`,

Restaurare [i conservare etc.), care se

vor concentra pe studiul peisajului cul-

tural Sibiu, cu eviden]ierea poten]ialu-

lui [i a unor posibile scenarii de dez-

voltare.La final, profesioni[ti de

renume din ]`ri europene cu tradi]ie în

domeniu (care vor conferen]ia \n

cadrul proiectului "Patrimoniul rural [i

peisajul", organizat de c`tre MTCT,

MCC [i Consiliul Europei) vor analiza

critic proiectele realizate în cadrul

workshop-ului studen]esc. De aseme-

nea, workshop-ul va fi continuat

printr-o expozi]ie cu proiectele rea-

lizate în perioada desfa[ur`rii. În para-

lel, se va putea vizita expozi]ia itine-

rant` BAB 2006 care promoveaz` cele

mai valoroase lucr`ri realizate în

ultimii doi ani ale profesioni[tilor din [i

originari din România în domeniile

arhitecturii, designului, restaur`rii [i

reabilit`rii construc]iilor, urbanismului

[i publica]iilor (istoria [i teoria arhitec-

turii, critic` etc).
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Open Air Lounge Sibiu 2007

Acest proiect, organizat de Institute for Comparative Research on Architecture (ICRA)

[i coordonat de Cristian Abrihan [i Gerhard Schnabl, s-a n`scut din dorin]a cre`rii

unui mobilier urban unitar (de aici [i titlul "UN mobilier urban pentru Sibiu"), un suflu

de modernism care s` întregeasc` limbajul arhitectonic al ora[ului Sibiu. 

Proiectul \[i propune completarea peisajului urban dup` principii legate de mobilitate,

func]ionalitate diversificat` [i costuri reduse.

Turi[tii, dar [i locuitorii ora[ului vor avea ocazia s` fie primi]i \ntr-un mediu nea[tep-

tat de relaxant [i reconfortant, un spa]iu necomercial unde sunt \ndemna]i la comu-

nicare [i socializare.

Mobilierul urban va fi amplasat \n spa]iul verde din jurul bastionului Por]ii Cisn`diei,

\ntre zona pietonal` [i noul pavilion multifunc]ional. Simplu [i cu acurate]e gândit,

mobilierul este de asemenea modular, permi]ând aranjarea \n mai multe variante:

banc`, "chaiselounge", "couch". Spa]iul astfel generat va putea g`zdui [i mani-

fest`ri culturale. 
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Ivan Kroupa s-a n`scut \n
1960 la Kolín. A terminat fa-
cultatea de arhitectur` la
kVUT, iar apoi a lucrat la
Interprojekt Praga, la Londra,
Paris [i Barcelona, experien]e
urmate de un stagiu la
Academia Schlo Solitude din
Stuttgart. |n 2001, prime[te
unul dintre cele mai impor-
tante premii pe care le poate
ob]ine un arhitect din
Europa: Berliner Kunstpreis,
Förderungspreis Baukunst. Ca
o recunoa[tere a activit`]ii
sale arhitecturale urmeaz` \n
curând s`-i fie dedicat` o
monografie. La Praga, a avut
loc o expozi]ie a proiectelor
sale dezvoltate \n ultimii 15
ani, iar acum, prin eforturile
Centrului Ceh, se va deschide

România [i-a propus s` ob]in` în urm`torii 10 ani mai mult de un sfert din energia electric` folosind surse

nepoluante. Iar cea mai consistent` surs` pentru realizarea acestui proiect ambi]ios este energia eolian`, a[a

cum ne informeaz` mai multe comunicate de pres`.  

Din ce în ce mai mul]i investitori str`ini din Germania, Fran]a, Danemarca [i Grecia vin în România cu proiecte

pentru crearea unor câmpuri de turbine eoliene. Cele mai favorizate zone din acest punct de vedere sunt:

zona de coast` a M`rii Negre, Delta Dun`rii, nordul Dobrogei. În ce const` eficien]a economic` a turbinelor

eoliene? Care sunt riscurile de mediu în realizarea acestora? Care va fi impactul social al cre`rii unui nou tip

de peisaj, cel al câmpurilor de mori[ti? Sunt doar câteva dintre problemele ce vor fi dezb`tute pe 15 martie

2007, ora 18.30, la \ntalnirea cu tema “Energia eolian` \n contextul actual”, organizat` de Centrul Ceh din

Bucure[ti (str. Ion Ghica 11).

la Teatrul Na]ional din Bucure[ti la etajul patru \n aripa dreapt`,
o expozi]ie a lucr`rilor realizate din 1988 pån` ast`zi.
Vernisajul va avea loc \n data de 21 februarie 2007, la ora
18.00 [i va fi urmat a doua zi de prezentarea studioului lui Ivan
Kroupa, la Centrul Ceh din Bucure[ti, \n Sala Cavalerilor.
Expozi]ia va putea fi vizitat` pån` pe 20 martie a.c..
Revista "Arhitectura", colaborator al proiectului, dedic` \n
totalitate primul num`r din acest an arhitecturii contemporane
din Republica Ceh`. Prefa]a a fost scris` de Osamu Okamura
(arhitect [i redactor [ef al revistei de arhitectur` "Era 21" din
Brno) care face o scurt` trecere \n revist` a celor mai importan-
te studiouri de arhitectur`, de la marile nume ca Ladislav
Lábus, Roman Kouck sau Ivan Kroupa, la studiourile multina-
]ionale ca "4A Architects"etc.
Lansarea revistei "Arhitectura" va avea loc \n acela[i timp cu
vernisajul expozi]iei lui Ivan Kroupa. / Valentin S`l`geanu

RETROSPECTIV~ IVAN KROUPA
CENTRUL CEH, BUCURE{TI
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Pe Calea Victoriei la num`rul 126, la galeria Octav
Doicescu, s-a deschis expozi]ia "Ora[ul Sibiu v`zut de
arhitec]i". Este vorba de un proiect realizat de Uniunea
Arhitec]ilor \n colaborare cu sus-numita galerie.
Expozi]ia va fi deschis` pån` \n data de 28 februarie a.c.,
[i este vizitabil` de luni pån` joi \ntre orele 09.00 - 17.00,
iar vinerea \ntre 09.00 - 15.00.

Spa]iul reune[te 24 de lucr`ri a 8 arhitec]i: arh. Herman Fabinni, arh. Andrei Pandele,

arh. Bogdan Gheorghiu, arh. Gheorghe Leahu, arh. Ion Vlahu, arh. Aurel S\rbu, arh.

Sorin Vasilescu [i arh. Victor Moraru. Exponatele sunt acuarele, desene \n tu[,

fotografii [i un tablou ulei pe pånz` al domnului arh. Sorin Vasilescu. Lucr`rile

trateaz` arhitectura ora[ului Sibiu, astfel c` sunt un soi de vedute. Num`rul mic al

exponatelor, determinat de spa]iul prea pu]in darnic, face ca o serie de motive s` se

reg`seasc` tratate \n mai multe lucr`ri. Din acest punct de vedere, expozi]ia este una

unitar`, am putea spune cu o tematica mai restråns` decåt anun]` numele, [i poate

p`rea oarecum monoton`. Multitudinea de tehnici folosite [i num`rul mare de

arhitec]i care expun \ntr-un spa]iu atåt de mic salveaz` totu[i, prin diversitatea

abord`rilor. Centrul istoric al Sibiului, cu cele trei pie]e: Pia]a Mare, Pia]a Mic` [i Pia]a

Huet, cl`dirile impozante [i cunoscute ale ora[ului, str`du]ele pitore[ti [i fortifica]iile

centurii exterioare de ziduri sunt subiecte pe care le ve]i recunoa[te. Viziunea auto-

rilor este adesea descriptiv`, titulatura expozi]iei ar trebui s` ne l`mureasc` de ce, dar

exist` [i surprize. Avem un crochiu, o schi]` mai curånd, [i ni[te desene \n tu[ care se

dispenseaz` de rigoarea desenului de arhitectur`, vizibil de altfel \n trama creionat`

din majoritatea acuarelelor, care atrag aten]ia. 

A[adar Sibiul v`zut de arhitec]i din perspectiva unei profesiuni liberale, arat` poate

mai bine decåt cel imaginat de aceea[i arhitec]i, nu neap`rat cei nominal invoca]i, din

perspectiva profesiunii lor. / Valentin S`l`geanu

META-
MORFOZA
UNEI
METROPOLE
Luni, 26 februarie 2007, \n Sala

de Consiliu a Universit`]ii de

Arhitectur` Ion Mincu va avea

loc simpozionul interna]ional

"Metamorfoza unei metro-

pole". Evenimentul are loc \n

cadrul Proiectului Elysée, \n

colaborare cu UAIM, Institutul

Francez [i Institutul Goethe.

Demersul se situeaz` \n conti-

nuarea expozi]iei de la Sala

Dalles din noiembrie 2006,

dorind s` aduc` \n discu]ie dez-

voltarea Bucure[tiului \n raport

cu istoria sa. Subtitlul seminaru-

lui d` seam` \n mai mare

m`sur` de subiectele ce ur-

meaz` a fi dezvoltate: Protec]ia

[i revitalizarea patrimoniului \n

contextul planific`rii urbane

moderne. Prima parte a progra-

mului va fi dedicat` strategiilor

[i metodelor, iar \n cea de-a

doua se vor comenta exemple

din Paris, Berlin [i Bucure[ti.

Fiecare sesiune de comunicare

este urmat` de dezbateri libere.

|ntreb`rile c`rora se li se vor

c`uta r`spunsuri sunt legate de

noile exigen]e ale urbanismului

contemporan fa]` cu politica de

protejare a monumentelor

istorice [i conservare a mo[te-

nirii arhitecturale a Bucure[tiu-

lui. Cu ajutorul studiilor de caz

din Germania, Fran]a [i

România se va \ncerca definirea

unei strategii viabile [i a unei

politici coerente. 

ORA{UL SIBIU 
V~ZUT DE ARHITEC}I
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Pe principiul c` întotdeauna ne d`m

seama de importan]a unui lucru du-

p` ce nu îl mai avem, expozi]ia rea-

lizat` de un grup de studen]i de la

Universitatea “Ion Mincu” \[i pro-

pune s` fie o "parantez`" \n timp.

Ni se ofer` astfel posibilitatea de a

alege \ntre a fi \n continuare indife-

ren]i la ceea ce se \ntâmpl` \n jur

sau, sim]ind nevoia de a schimba ce-

va, s` \ncerc`m s` recompunem tre-

cutul, s` reasambl`m “puzzle”-ul.

“Ora[ plin de istorie, Bucure[tiul as-

cunde \n spatele r`nilor adânci un

spirit \nc` puternic [i dornic s` \[i

spun` povestea. |n calitatea noastr`

de locuitori sau simpli trec`tori prin

ora[, devenim parte a acestui spirit,

contribuind, \ntr-o mai mic` sau mai

mare m`sura, la scrierea istoriei. 

}ine de noi cum decidem s` scriem

aceast` istorie” - sun` manifestul

celor de la “Case care plâng”. O ex-

pozi]ie interactiv` [i extrem de orig-

inal` v` a[teapt` pân` pe 20 febru-

arie la Libr`ria C`rture[ti, Arthur

Verona 13 (www.casecareplang.ro)

SELF-TIMER
Art` [i fotografie din Finlanda la MNAC • 14 februarie - 15 aprilie 2007

Elina Brotherus, Aino Kannisto, Sanna Kannisto, Fanni Niemi-Junkola [i Salla Tykkä

sunt prezente pentru prima oar` \ntr-o expozi]ie colectiv`. Lucr`rile ce vor fi expuse

la MNAC nu evoc` mari teme politice sau sociale. Dimpotriv`, artistele capteaz` ca-

racteristicile vie]ii de zi cu zi, fie prin referirea la propriile realit`]i cotidiene [i la rela]iile

lor personale cu lumea, fie exprimând emo]ii [i problematici personale prin fic]iuni

narative ce reflect` realitatea social`. {i \n fotografii [i \n filme, artistele se bazeaz`

pe for]a mizanscenei vizuale [i pe un limbaj preponderent estetic. 

„Self-Timer” a fost pân` acum itinerat` la Kunsthalle Fridericianum din Kassel [i la

Centrul de Art` Contemporan` Nikolaj din Copenhaga.

Auto-portretele timpurii ale Elinei Brotherus reconstituie situa]ii din via]a de zi cu zi a

artistei. Momente de bucurie, singur`tate, melancolie, e[ec sunt puse \n scen` \n fa]a

„ochiului fotografic“, intensificând exprimarea direct` [i autentic` a percep]iei artis-

tei despre sine [i a dezv`luirii propriilor emo]ii.

Aino Kannisto lucreaz` de asemenea cu auto-portretul fotografic, \n cazul ei \ns`

imaginile prezint` personalit`]i fictive. Artista serve[te drept model, dar identit`]ile

adoptate nu o prezint` obligatoriu pe ea \ns`[i. Compozi]iile sunt meticulos constru-

ite [i au aerul unor fotograme de film, \n care sunt surprinse personaje feminine.

Cadrele \nghe]ate par a reflecta un scurt moment dintr-o ac]iune. Pentru realizarea

fotografiilor ei, Sanna Kannisto s-a aventurat \n p`durea tropical` din America Latin`.

Aici a petrecut luni de zile \n campusuri de cercetare, realizând propria ei cercetare

artistic`. Aparent, artista adopt` metodele obiective de cercetare [i de lucru ale

[tiin]ei. Accentuarea compozi]iei vizuale teatrale [i artificiale reflect` \ns` o abordare

subiectiv`, emo]ional`, asupra faunei [i florei exotice din p`durea tropical`.

Portretele filmice ale artistei Fanni Niemi-Junkolas ilustreaz` oameni simpli. Prin obser-

varea concentrat` [i calm` a celuilalt, artista vorbe[te despre via]a cotidian`. Pove[tile

intime ale tinerei finlandeze deschid o nou` perspectiv` asupra tematicilor universale

ale existen]ei umane [i a mediului s`u, asupra rela]iei dintre individ [i societate. 

Filmele realizate de Salla Tykkä imagineaz` scurte pove[ti despre tranzi]ia de la

copil`rie la maturitate [i rela]iile dintre sexe, ce eludeaz` interpret`ri explicite.

Ambivalen]a [i complexitatea lor enigmatic`, utilizarea unor celebre coloane sonore,

jocul cu aluziile [i amintirile genereaz` o tensiune continu`, un sentiment de pre-

moni]ie [i nesiguran]`.

Case 
care plâng
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|
nc` de la \nceputul secolului 20, ora[ul olandez Rotterdam a \nceput s` fie

renumit pentru exemplele sale de arhitectur` modern`. Structuri inovative,

\ndr`zne]e [i adeseori experimentale, [i-au f`cut apari]ia de-a lungul tim-

pului [i continu` s` fie promovate \n ora[. Toate aceste icon-uri arhitecturale

ilustreaz` ast`zi foarte bine evolu]ia design-ului urban. Nu este astfel sur-

prinz`toare decizia de a declara Rotterdam-ul "Ora[ al arhitecturii" \n 2007.

Zeci de manifest`ri de propor]ii, concentrate \n jurul unor spa]ii publice sau a

unor cl`diri excep]ionale, vor anima via]a cultural` a ora[ului olandez, oricum

bogat` \n evenimente dedicate arhitecturii. |n continuare, v` prezent`m câte-

va dintre acestea. / Viorica Buic`

Site & Stories
Din aprilie 2007, turi[tii interesa]i de arhitectur`, dar [i profesioni[tii vor putea

descoperi istoria arhitecturii din Rotterdam \ntr-o plimbare "sonor`": povestea pe care

o vor auzi trecând pe lâng` 40 de cl`diri reprezentative va acoperi un secol de arhi-

tectur` modern`. Printre cl`dirile propuse se num`r` muzee, magazine, restaurante [i

teatre, iar traseul este pres`rat cu tot soiul de surprize: un videoclip \n lift, proiec]ii pe

fa]ade \nf`]i[ând exemple de design alternativ etc.

Rotterdam 2007

ORA{ AL ARHITECTURII

"Rotterdam-ul devine

din ce \n ce mai mult

pentru arhitectur`

ceea ce Parisul

reprezint` pentru

mod` sau Los Angeles-

ul pentru industria

divertismentului",

sus]inea acum doi ani

The New York Times. 
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City Experiences
Din mai pân` \n septembrie 2007, Rotterdam va explora mediul urban \ntr-o diversi-

tate de combina]ii: arti[ti, arhitec]i [i actori vor transforma spa]iul public [i cl`dirile,

oferindu-le vizitatorilor experien]e de neuitat. Spre exemplu, Tunelul Maas, primul

tunel olandez complex, destinat atât automobilelor [i bicicletelor, cât [i pietonilor, se

va transforma \ntr-un "peisaj sonor". De asemenea, Funda]ia Skyscraper va g`zdui

un mare eveniment legat de cl`dirile \nalte din Rotterdam.

Luminous Buildings - 

Architecture of the

Night
Netherlands Architecture Institute

prezint` pân` pe 6 mai 2007 o expozi]ie

despre istoria modului \n care este lumi-

nat` arhitectura, de la utopiile expre-

sioniste [i arhitectura de noapte a anilor

'20 [i '30 la proiectele de dup` 1945 [i

pân` \n prezent. Este vorba de un eveni-

ment complex ce reflect` interdepen-

den]a dintre progesele tehnologice,

tendin]ele istorice [i atitudinile estetice

sau urbane. (www.nai.nl)

Le Corbusier - Object

and Architecture
O figur`-cheie a arhitecturii secolului

XX, Le Corbusier a influen]at foarte mult

[i via]a cultural` a vremii. Aceast`

expozi]ie de la Netherlands Architecture

Institute ofer` o introducere generoas`

[i cu noi puncte de vedere \n opera cele-

brului arhitect, incluzând cele mai

importante proiecte de arhitectur`, dar

[i mobilier [i design de interior, picturi,

textile, desene [i c`r]i. (26 mai - 2 sep-

tembrie 2007, www.nai.nl)
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International

Architecture Biennale

Rotterdam

Power - Producing the

Contemporary City
Cea de-a treia edi]ie a Bienalei

Interna]ionale de Arhitectur`, curatori-

at` de Berlage Institute, va analiza

for]ele care (re)formuleaz` ora[ul, \n

contextul global al unei rapide urban-

iz`ri. "Ce [i cine produce ora[ul [i \i

proiecteaz` viitorul?" este \ntrebarea la

care se va \ncerca a se da un r`spuns

prin expozi]ii, dezbateri [i conferin]e, ce

vor avea loc la De Kunsthal. (24 mai - 2

septembrie 2007, www.biennalerotter-

dam.nl)

Keurmeester Revisited
Trei critici interna]ionali, cu un fond cultural diferit, vor analiza peste 20 de cl`diri [i

locuri din Rotterdam, emblematice pentru produc]ia de arhitectur` din ultimii 30 de

ani. Rezultatele vor fi dezb`tute \n cadrul unui simpozion interna]ional, la fel cum s-

a \ntâmplat acum aproape 30 de ani \n urm` cu Kenneth Frampton, Stanislaus von

Moos [i Francesco Dal Co. (aprilie - octombrie 2007, www.airfoundation.nl)

WiMBY! Welcome into my backyard!
WiMBY! \[i propune s` problematizeze modul \n care va fi reconstruit postbelicul

Hoogvliet. |n cadrul unui eveniment de propor]ii, vor fi prezentate toate proiectele pe

care WiMBY! le-a generat \n ultimii 7 ani. Expozi]iile, dezbaterile, festivit`]ile [i excur-

siile vor oferi o perspectiv` intern` asupra opera]iei de restructurare, ce include [i

deschiderea unui parc de distrac]ii proiectat de arhitec]ii FAT (Fashion Architecture

Taste). (25 mai - iulie 2007, www.wimby.nl)

Follydock
|n 2005, a fost ini]iat la Rotterdam un concurs interna]ional, arhitec]ii fiind \ndemna]i

s`-[i imagineze cl`diri cât mai stranii pentru zona situat` \n port a cartierului

Heijplaat, \n contextul unei schimb`ri radicale de imagine. Din 398 de proiecte tri-

mise, 45 au fost expuse \n 2006. Acum, pe parcursul lui 2007, aproape 30 de astfel

de construc]ii vor fi realizate \n Heijplaat. (mai - august 2007, www.follydock.com)

Mai multe informa]ii pute]i afla vizitând www.rotterdam2007.nl
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Pentru a oferi proiectului amploarea [i calitatea dorit` au fost
invita]i s` lucreze la realizarea lui arhitec]i de renume
interna]ional, unii câ[tig`tori ai importantei distinc]ii Pritzker
Prize. 
Pe 1 februarie 2007, la Hotelul Emirates Palace din Abu Dhabi a
fost deschis` o expozi]ie ce prezint` proiectele propuse.

ABU DHABI
PROIECTE IMPRESIONANTE
PENTRU INSULA SAADIYAT

|n 2004, Agen]ia pen-

tru Turism din Abu

Dhabi a demarat un

proiect de dezvoltare a

insulei Saadiyat, aflat`

chiar de-a lungul

]`rmului emiratelor,

\ntr-o destina]ie turis-

tic` de lux. Elementul

central al acestui

proiect a fost constru-

irea unui nou Complex

Cultural pentru Abu

Dhabi [i pentru

Emiratele Arabe Unite,

care s` devin` un

punct de atrac]ie pen-

tru persoane din

\ntreaga lume, intere-

sate de art` [i cultur`. 

Muzeul de Art` Clasic`

Muzeul Maritim
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Guggenheim Abu Dhabi 

Centrul Cultural

Centrul Cultural care va
g`zdui reprezenta]ii de
muzic`, teatru [i dans poart`
semn`tura nu mai pu]in cele-
br`: Zaha Hadid, în timp ce
Muzeul Maritim, care va
reflecta bogata istorie ma-
ritim` a Emiratelor Arabe
Unite [i a Golfului Persic, este
conceput de Tadao Ando. 
Excentricul Jean Nouvel vine
cu un proiect pentru Muzeul
de Art` Clasic`. 

Guggenheim Abu Dhabi,
muzeul de art` contempo-
ran`, unic \n Orientul
Mijlociu, este conceput de
Frank Gehry. 

Intrarea la expozi]ie este liber`, iar vizitatorii sunt a[tepta]i \n intervalul orar 10.00- 22.00 \n
fiecare zi a s`pt`mânii, cu excep]ia zilelor de luni. 
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”Cité de l’architecture et du

patrimoine” din Paris pre-

zint` pân` la sfâr[itul lunii

februarie cele 10 proiecte

\nscrise \n concursul

interna]ional, organizat de

Unibail, pentru construirea

“Tour-Phare” \n cartierul

parizian La Défense. 

Aceast` prezentare permite institu]iei s` lanseze o dezbatere ampl`

despre ceea ce \nseamn` a construi cl`diri foarte \nalte, punctul de ple-

care a discu]iilor constituindu-l proiectele unor arhitec]i precum: Jacques

Ferrier, Norman Foster, Massimiliano Fuksas, Manuelle Gautran, Herzog

& De Meuron, Rem Koolhaas - OMA, Nicholas Michelin, Thom Mayne -

Morphosis, Jean Nouvel, Dominique Perrault.

Pe 27 noiembrie 2006, a fost anun]at proiectul câ[tig`tor, semnat de

americanul Thom Mayne, dar celelalte proiecte \nscrise nu au fost

dezv`luite. To]i cei interesa]i de arhitectur` pot acum descoperi con-

ceptele ce au generat aceste proiecte cu adev`rat impresionante.

Enigmatic, strategic [i cu mari [anse de a deveni un nou icon al Parisului,

proiectul lui Thom Mayne, ce cuprinde o suprafa]` de 130.000 de mp,

respect` foarte bine contextul propus. Fundamental hibrid,turnul

Morphosis se na[te din extremit`]ile sitului [i reu[e[te s` stabileasc` o

rela]ie echilibrat` cu Arche de la Défense [i cu CNIT. Este un fel de gref`

spa]ial` ce \nt`re[te legea continuit`]ii spa]iale.

Turnul se prelunge[te pe sol, leg`tura concret` cu acesta realizându-se

pân` la 130 de metri \n`l]ime. De altfel, cu structura sa asimetric`, tur-

nul propune trei c`i de acces: una direct`, pietonal`, a doua prin CNIT [i

a treia, cea mai spectaculoas`, prin intermediul a dou` uria[e lifturi care

te conduc direct \n lobby-ul situat la 30 de metri \n`l]ime.

La interior, proiectul materializeaz` conceptul de “social condensor”,

spa]iile comune ocupând un procent semnificativ. Structura exterioar`

din metal perforat se adapteaz` modului \n care bate lumina solar`: spre

nord exist` o structur` simpl`, \n timp ce pe toate celelalte expuneri

exist` o structur` dubl`, filtrant` [i protectoare. Pe acoperi[, o “p`dure”

de turbine eoliene, ca un câmp \n mi[care, produce aer proasp`t timp de

cinci luni pe an. Cl`direa devine astfel [i un adev`rat simbol pentru

economisirea energiei. / Viorica Buic`

10 PROIECTE
PENTRU TOUR-PHARE



1. Norman Foster, “Anti-monolitul - a fragmenta forma”; 2. Jacques Ferrier, “Turnul evolutiv - a gândi ora[ul \n mod durabil”; 3. Jean Nouvel -

“Obiectul experimental - \n era informaticii”; 4. Massimiliano Fuksas, “Gemenii - |ntr-o logic` a contrapunctului”; 5. Dominique Perrault,

“Efectul-prism` - la ad`postul luminii”; 6. Herzog & De Meuron, “Turnul-lam` - sublimul [i pitorescul”; 7. Rem Koolhaas, “Cei patru sateli]i - a

nega abstrac]ionismul turnurilor moderne”; 8. Manuelle Gautran, “Concept global - \ntre putere [i poezie”. 

1 2

65 7 8

3 4
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Centrul de Arhitectur`

din Viena, cu sprijinul

Getty Research Insti-

tute [i al Centrului Ca-

nadian pentru Arhitec-

tur`, va deschide pe 7

martie 2007 o expozi-

]ie \n premier`, dedi-

cat` unei personalit`]i

inedite: Bernard

Rudofsky. Evenimentul

va oferi o privire glo-

balizant`, ce integrea-

z` explor`rile moder-

niste, discursurile teo-

retice [i nenum`ratele

c`l`torii ale cosmopoli-

tului Rudofsky. 

Bernard Rudofsky (1905-1988) a conceput [i realizat de-a lungul vie]ii
numeroase expozi]ii printre care “Are Clothes Modern?” (1944), “Textiles
USA” (1956), “The Unfashionable Human Body” (1971), “Now I Lay Me
Down to Eat” (1980) etc. Cea mai cunoscut` a fost “Architecture whitout
architects” (1964), care s-a plimbat \n peste 80 de ]`ri [i, cu toate acestea,
lui Bernard Rudofsky nu i s-a dedicat pân` acum niciun eveniment. 
Rudofsky, al c`rui crez a fost “arhitectura nu este un construct tehnologic
sau estetic, ci mediul pentru un stil de via]`, cu pu]in noroc, al unui stil
inteligent de via]`”, nu a fost nici arhitect, nici teoretician \n sensul consa-
crat. La \nceputul carierei sale, a realizat o serie important` de case \n Italia
[i \n Brazilia, folosind limbajul formal al modernismului, de[i scrierile sale \l
indicau mai degrab` ca un critic al acestui curent. Nu a scris \ns` doar despre
arhitectur` [i design, ci [i despre \mbr`c`minte, gastronomie etc. Mai multe
detalii pute]i afla la adresa: www.azw.at

Architekturzentrum Wien

BERNARD RUDOFSKY
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C
entrul Pompidou din Paris g`zduie[te \n „Espace 315” o intere-

sant` expozi]ie de grup, printre arti[tii selecta]i num`rându-se [i

românii Lia [i Dan Perjovschi. „Le Nuage Magellan”, ce are ca

punct de plecare o nuvel` publicat` \n 1955 de scriitorul polonez

Stanislaw Lem, juxtapune proiectele vizionare ale arhitectului modernist

Oskar Hansen cu lucr`rile experimentale ale unor arti[ti contemporani

(Paulina Olowska, Michael Hakimi, David Maljkovic, Maya Schweizer,

Clemens von Wedemeyer etc.). Evenimentul este o \ncercare de a privi

modernismul ca pe un proiect social [i un cod estetic, prin intermediul

expresiilor arhitecturale [i urbanistice. 

Nuvela „The Magellanic Cloud”, a c`rei ac]iune se petrece \n anul 2300,

a constituit o baz` de reflec]ie asupra provoc`rilor [i capcanelor pe care le

implic` introducerea unor referin]e istorice \n practicile artistice contem-

porane. Rescrierea istoriei, configurarea viitorului [i analiza modernismu-

lui ca instrument de \n]elegere a prezentului sunt astfel câteva dintre

strategiile folosite de arti[ti \n expozi]ie. 

Dan [i Lia Perjovschi sunt arti[ti care au pus \ntotdeauna \n discu]ie tradi]ia

artistic` local`, animând via]a cultural` a Bucure[tiului. Lucreaz` totu[i

diferit: Dan \[i „imprim`” comentariile vizuale (cartoons, graffiti) direct pe

pere]ii muzeelor sau galeriilor, \n timp ce Lia creeaz` h`r]i [i diagrame prin

care ilustreaz` propria viziune asupra istoriei artei contemporane. Artistul

german Clemens von Wedemeyer folose[te filme clasice [i imagini pentru

a interpreta contextul contemporan: \n „Silberhöhe” (2003) se folose[te

de „Eclipsa” lui Antonioni pentru a sublinia una dintre erorile fundamen-

tale pe care se bazeaz` proiectul modernist, iar \n „Metropolis” (2006),

realizat \mpreun` cu artista francez` Maya Schweizer, anti-utopia lui Fritz

Lang constituie un punct de referin]` \n reflec]iile asupra Chinei contem-

porane. 

|n instala]iile sale, Michael Hakimi, artist stabilit la Berlin, transform`

peisajele urbanistice [i arhitecturale \n forme abstracte, transferând

atmosfera catastrofic` a buletinelor de [tiri \n peisaje halucinante. Artista

polonez` Paulina Olowska \ncearc` s` re-aduc` la via]` un detaliu arhi-

tectural emblematic pentru Var[ovia, \n timp ce croatul David Maljkovic \[i

propune s` treac` peste limit`rile discursului istoric, propunând o inedit`

perspectiv` asupra viitorului. 

Expozi]ia este completat` cu exemple din proiectele vizionare ale arhitec-

tului polonez Oskar Hansen (1922-2005), care a fost student al lui Le

Corbusier [i al lui Fernand Léger [i membru al mi[c`rii moderniste radi-

cale, semnând proiecte vizionare [i idealiste precum „Ora[ele Liniare”.

Expozi]ia „Le Nuage Magellan”, organizat` cu sprijinul Institutului

Polonez din Paris, poate fi vizitat` pân` pe 9 aprilie 2007.

LE NUAGE MAGELLAN
Paris, Centrul Pompidou
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Romanian Modernism: 

The Architecture of

Bucharest, 1920 - 1940

Lumini]a Machedon, 

Ernie Scoffham

MIT Press, 1999

Dup` 1920, o parte dintre intelec-

tualii români pleca]i \n afar` se \ntorc

\n ]ar` aducând cu ei lec]ia moder-

nit`]ii, la care mul]i au fost p`rta[i.

Pe parcursul anilor ‘30 ai secolului

trecut, realiz`rile culturale, artistice [i

tehnice române[ti rivalizeaz` cu cele

ale Europei Occidentale [i chiar le

dep`[e[te pe alocuri. Aceasta este

prima carte \n englez` ce trateaz`

subiectul arhitecturii moderne din

perspectiva muta]iilor [i modific`rilor

pe care arhitec]ii, \n multe cazuri

arti[ti deopotriv`, le aduc Bucure[tiu-

lui interbelic. 

Cartea r`mâne, dup` aproape 8 ani

de la publicarea sa, una dintre cele

mai bune [i apreciate studii de spe-

cialitate, fiind un ghid cvasicomplet

al arhitecturii moderniste

bucure[tene. Una dintre multele ei

calit`]i este, oricât de barbar ar suna,

faptul c` este publicat` \ntr-o limb`

str`in` de circula]ie, reu[ind astfel s`

capteze aten]ia unui public mai larg

[i s` readuc` \n aten]ie un fenomen

ast`zi marginalizat.

Radu Mih`ilescu. 

Farmecul discret 

al arhitecturii

Editor: Arpad Zachi

Arhitext, 2006

Funda]ia Arhitext Design, cu sprijinul

Fondului Na]ional de Carte, a lansat

pe pia]` o monografie a lui Radu

Mih`ilescu, intitulat` "Farmecul dis-

cret al arhitecturii", care constituie

prima apari]ie din colec]ia

"Monografiilor Arhitext". Aceasta

este ordonat` tematic [i dore[te s`

prezinte direc]iile mari de dezvoltare

a arhitecturii lui Radu Mih`ilescu [i,

\n egal` m`sur`, s` ilustreze

coeren]a intim` a perspectivei sale

asupra arhitecturii. 

Albumul monografic este bilingv

(romån - englez) [i prezint` \n 176 de

pagini cele mai importante proiecte

ale arhitectului timi[orean. Imaginile

fotografice, schi]ele, planurile [i

sec]iunile ce acompaniaz` textul

ofer` o documenta]ie bogat` pentru

fiecare proiect prezentat.

Monografia mai cuprinde un interviu

cu Radu Mih`ilescu [i cåteva

\nsemn`ri ale acestuia, un articol

semnat de Dana Vais, un prolog al

autorului [i epilogul editorului Arpad

Zachi.

Timi[oara, the history 

of a european city

Petru Ilie[iu

Planetarium, 2004

Poate c` locul unui asemenea titlu în

aceste pagini este discutabil, îns`

apari]ia lui editorial` este salutar` [i

ca atare merit` prezentat. Bucure[tii

exercit` în continuare, în virtutea

cosmopolitismului [i a statutului de

capital` de care se bucur`, o mare

putere de atrac]ie pentru editor [i

cititor deopotriv`, îns` nu trebuie

uitat faptul c`, pe lâng` acesta,

Timi[oara, Constan]a, Clujul [i Ia[ii

sunt ora[e, capitale de provincii, care

ar trebui s` aib` parte de privilegii

asem`n`toare ([i nu numai ele).

Chiar dac` au mai existat publica]ii

ce le sunt dedicate, în acest dome-

niu, din fericire, nu pot avea loc

exager`ri [i asta pentru c` subiectul

este viu. Preten]ia de impar]ialitate

este apanajul iluzoriu [i exclusiv al

[tiin]elor, a[a încât orice nou titlu ce

eludeaz` aceast` categorie este o

m`rturie în plus, care, juxtapus`

celorlalte, întrege[te imaginea

subiectului. A[adar, Timi[oara, fost`

capital` a Ungariei arpadiene...
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Reconstituirea centrului Bucure[tilor a[a cum ar`ta

la 1847-1854 • Radu Oltean • Art Historia, 2007

Cum ar`ta Cetatea Sucevei? Cum ar`ta Curtea Domneasc` din Curtea de Arge[ ori cea, mai
tårzie, din T\rgovi[te? Sau oricare alte monumente ori ansambluri monumentale, ve[minte,
ora[e [i alte lucruri despre care afl`m la un moment dat. |n acest context al lipsei unei cul-
turi vizuale bine documentate lucr`rile lui Radu Olteanu acoper` o necesitate. Din perspec-
tiva talentului \ns`, ele sunt mai mult decåt simple instrumente de lucru. Documentarea
temeinic` [i migala, ca s` nu zic pasiunea pentru detaliu, talentul [i curiozitatea sunt doar
câteva dintre calit`]ile lui Radu Olteanu. 
Pe 24 ianuarie, la libr`ria C`rture[ti, a fost lansat` lucrarea "Reconstituirea centrului
Bucure[tilor a[a cum ar`ta la 1847-1854". Afi[ul \n format 100x70 cm este \nso]it de un
"Ghid explicativ al caselor, hanurilor [i bisericilor din Bucure[tii anilor 1847-1854" care
con]ine 69 de obiective [i o scurt` cronologie a intervalului. Demersul are o dubl` miz`: do-
cumentar` [i identitar`. Prefacerile nefericite suferite de capital` au transformat-o \ntr-un
ora[ al lipsei de form`, istorie [i substan]`. Poate c` da, Bucure[tii sunt o metropol` vie, dar
vitalitatea sa este atunci una autodistructiv`. Pluralitatea de forme \n care se prezint`
c`l`torului este bulversant` [i poate deveni, pentru cei optimi[ti, un atribut, \ns` când aceas-
ta \nseamn` pentru locuitorii lui devertebrare, lucrurile nu mai pot fi gândite pozitiv.
Identitatea se bazeaz` pe o oarecare constan]`, pe o logic` intim` [i, \n primul rând, pe
con[tiin]a de sine. Bucure[tii sunt un ora[ al tuturor f`r` s` fie asumat de nimeni. Istoria este,
printre altele, o form` de memorie [i se manifest` prin recursul constant la ea. Neasumat de
nimeni Bucure[tii nu au memorie [i \[i pierd istoria. Din aceast` perspectiv` efortul lui Radu
Oltean, de a readuce privirilor imaginea capitalei la mijlocul secolului XIX \nseamn` mult mai
mult. / Valentin S`l`geanu
www.historyarts.ro



modalit`]i de exploatare a terenurilor. Scopul competi]iei este acela de a g`si idei ino-

vative pentru planificarea viitoare a zonei numit` "Greater Helsinki" [i dezvoltarea

unor strategii durabile [i soluii concrete pentru consolidarea competitivit`]ii acestei

zone ca o regiune atractiv` atât din perspectiv` locativ` cât [i din perspectiv` comer-

cial`. Pentru detalii vizita]i: www.greaterhelsinkivision.com

Regatul Unit al Marii Britanii [I Irlandei de Nord: 13th
Copper in Architecture Awards 
Data limit` de \nscriere: 31 mai 2007. Pentru a fi eligibile toate lucr`rile prezentate

trebuie s` con]in` acoperiri sau \mbr`c`ri \n cupru ori alte elemente arhitecturale

legate de cupru sau aliaje pe baz` de cupru ca alam` sau bronz. Competi]ia are trei

categorii: Architectural Design - proiecte realizate - UK; Architectural Design -

proiecte realizate - Europe; Architectural students Design Award (exclusiv pentru [co-

lile de arhitectur` din Marea Britanie). Pentru detalii suplimentare vizita]i:

www.cda.org.uk/arch/

Regatul Unit al Marii Britanii [I Irlandei de Nord: Europan
9 UK; Sustainable cities and new public spaces.
Data limit` pentru prezentarea proiectelor este 28 mai 2007.

Pe m`sur` ce ora[ele noastre r`spund schimb`rilor de ordin social, economic [i de

mediu, la fel trebuie s` se schimbe [i unit`]ile noastre locative. Europan 9 vrea s` vad`

solu]iile tale pentru problemele moderne. Cu unul dintre cele mai mari programe de

construc]ie de unit`]i locative de la al doilea r`zboi mondial \ncoace, ora[ele noastre

traverseaz` o perioad` de regenerare urban` f`r` precedent. \ntre timp schimb`rile

climatice [i criza resurselor au devenit probleme reale ce nu mai pot fi ignorate. Avem

nevoie de solu]ii concrete care s` rezolve aceste probleme [i care s` echilibreze nevoia

de noi r`spunsuri pentru locuire oferind \n acela[i timp solu]ii ecologice care s` treac`

testul timpului din perspectiva comunit`]ilor pe care le deservesc. 

Europan 9 este cea mai mare competi]ie pe acest profil care ofer` arhitec]ilor [i

urbani[tilor sub 40 de ani libertatea [i oportunitatea de a-[i aplica ideile \n situri reale.

Pentru detalii suplimentare vizita]i: www.europan.org.uk

Italia: 2nd Industrial Design Contest. 
|nregistrarea proiectelor nu trebuie s` dep`[easc` data de 30 aprilie 2007.

Dup` succesul primei edi]ii din 2006, Rubinetteria Webert lanseaz` acum a doua

competi]ie de design industrial sponsorizat` de ADI, pentru realizarea unei serii de

baterii monocomand` pentru baie. Obiectivul companiei este acela de a stimula

c`utarea de noi idei [i solu]ii care s` combine func]ionalitatea cu esteticul \n designul

de baterii, idei care s` fie inovatoare din punctul de vedere al tehnologiei, materi-

alelor, formei [i culorii. Participan]ii au libertate total` \n realizarea proiectelor cu sin-

gura limitare legat` de posibilitatea producerii la scar` industrial`. 
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Regatul Unit al Marii
Britanii [I Irlandei de Nord:
The Hadspen Parabola
Competi]ia este deschis` tuturor

arhitec]ilor, ini]ial sub protec]ia anoni-

matului, iar \nscrierile sunt a[teptate

pân` la sfâr[itul lui iulie 2007. Proiectul

"The Hadspen Parabola” reprezint` un

angajament pe linia g`sirii unor solu]ii

radicale pentru s`dire [i explorarea

leg`turilor ce pot exista \ntre gr`din`rit

[i alte domenii ale creativit`]ii. |n

urm`toarele 12 luni competi]ia dore[te

s` g`seasc` un peisagist cu un mod de

abordare incisiv care s` gândeasc` o

gr`din` [i care s` aib` puterea [i deter-

minarea s` o [i realizeze. Câ[tig`torului

i se va oferi un contract de angajare, o

cas` aproape de gr`din` [i \ntregul

suport logistic necesar. Concuren]ilor li

se cere un r`spuns pentru noul plan

trasat de Foreign Office Architects. Ideea

este s` se prevad` un spa]iu gol aseme-

nea unei scene de teatru cu suprafa]a de

trei sferturi de pogon, cu libertate abso-

lut` \n ceea ce prive[te efectele drama-

tice realizate.

Pentru detalii suplimentare vizita]i:

www.thehadspenparabola.com

Finlanda: Greater Helsinki
Vision 2050 - International
Ideas Competition
Candida]ii sunt a[tepta]i s`-[i prezinte

viziunea general` asupra zonei numit`

"Greater Helsinki" pentru anul 2050,

\mpreun` cu un detaliat studiu de fun-

damentare care s` o sus]in`. Data limit`

a concursului este 31 mai 2007.

Prim`riile ora[elor Helsinki, Espoo,

Vantaa, Kauniainen, Kerava, Tuusula,

Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä,

Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi,

Vihti, Sipoo \mpreun` cu Ministerul

Mediului din Finlanda organizeaz` un

concurs de proiecte pentru perspectiva

anului 2050, care s` priveasc` noi

CONCURSURI INTERNA}IONALE






