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Edi]ia din 2007 a Anualei de Arhitectur`, eveni-
ment organizat de Filiala Teritorial` Bucure[ti a
Ordinului Arhitec]ilor din Romånia, s-a desf`[u-
rat \n perioada 18-30 mai \n spa]iul generos al
s`lii Dalles [i a cuprins o serie de evenimente
grupate \n jurul a trei poli: Trecut, Prezent, Viitor.
Dac` expozi]ia-concurs a adunat la un loc cele
mai reprezentative lucr`ri realizate \n ultimul an
de arhitec]ii bucure[teni, cu trei noi sec]iuni (stu-
dii [i proiecte nerealizate, proiecte de diplom` [i
fotografie de arhitectur`), evenimentele-satelit
s-au concentrat pe problemele trecutului [i ale
viitorului. Expozi]ia de fotografie despre stilul
neo-românesc, cu o dimensiune didactic`, a fost
completat` de expozi]ia-instala]ie a studen]ilor
de la „Case care plâng” [i de o inedit` expozi]ie
de fotografie, marca igloo, „Kombinat – Ruine
industriale ale Epocii de Aur”. Despre viitor, dar
[i despre prezent, s-a discutat \n seria de confe-
rin]e desf`[urate \n spa]iul expozi]ional, toate
cu teme extrem de actuale. Cea mai important`
component` a sec]iunii „Viitor” a fost \ns`
TUB-ul (TransCentral Urban Bucure[ti), un proiect
amplu concretizat pentru moment \n propunerile
a 14 birouri de arhitectur`, un demers comun
pentru a atrage aten]ia asupra necesit`]ii de a
prevedea spa]ii [i trasee destinate exclusiv
pietonilor [i bicicli[tilor. Acestora li s-a ad`ugat
expozi]ia de design ceh „Idealistic Home”, un
manifest pentru reevaluarea „c`minului” ca
spa]iu al locuirii [i al reg`sirii de sine. Despre
toate aceste evenimente, precum [i despre pre-
miile acestei edi]ii, decernate pe 23 mai la
Fratelli Studio, ve]i g`si informa]ii \n paginile ce
urmeaz`. / VIORICA BUIC~

ANUALA, … DE CE ?

prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc

Pre[edinte OAR Filiala Bucure[ti

|nc` de la prima edi]ie din 2003 m-am

\ntrebat ce se a[teapt` de la Anuala de

Arhitectur` a Filialei bucure[tene.

Pe de o parte, ce sperau s` ob]in` orga-

nizatorii, iar pe de cealalt` parte, ce-[i

doreau membrii obi[nui]i ai filialei.

De fiecare dat`, [i acest an n-a f`cut nici

el excep]ie, cele dou` orizonturi de

a[teptare nu au coincis decât \n parte.

De aici [i insatisfac]iile care persist` \nc`

dup` \nchiderea evenimentului.

Deci, (s`-mi fie iertat ticul!)

Cu ce inten]ii am pornit ?

S` venim \n fa]a unui public cât mai larg,

cu proiectele [i realiz`rile arhitec]ilor

bucure[teni. Nu doar pentru a-l informa,

ci [i pentru a lua pulsul societ`]ii civile

fa]` de presta]ia noastr`.

ANUALA DE ARHITECTUR~
BUCURE{TI 2007
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S` supunem liberei dezbateri responsabilit`]ile, adeseori neasumate, ale

noastre [i ale partenerilor no[tri \n realizarea imaginii edificate a capitalei.

S` for]`m mass-media s` ne aloce spa]iu de prezentare pe m`sura impor-

tan]ei marilor proiecte ale prezentului [i, nu rareori, a gravit`]ii propune-

rilor de viitor.

Chiar dac` num`rul vizitatorilor zilnici n-a „impresionat”, iar cel al 

participan]ilor la mesele colocviale n-a „umplut” sala, decât \n seara tine-

rilor – „Ciaca Paca”, vrem s` credem c` ecourile sunt \ncurajatoare.

{tiu c` nu e u[or de acceptat, dar Anuala, fiind cu prec`dere deschis` pu-

blicului, pentru membrii filialei ne-am gândit \n compensa]ie la extinderea

ariei de participare.

{i a[tept`rile noastre au fost cu mult dep`[ite; spa]iul expozi]ional, 

considerat ini]ial mai mult decât generos, a fost ocupat pân` la refuz.

Sec]iunile noi s-au bucurat de interes [i au fost onorate \n consecin]`.

Pentru premierea celor mai reu[ite lucr`ri am preferat formula unui juriu

impar]ial cu invita]i din afara ]`rii [i a... filialei. 

Consider`m c` nu am gre[it, chiar dac` opinia unora nu corespunde cu

cea a juriului.

Promitem pentru la anul s`... diminu`m num`rul nemul]umi]ilor. 

Un ultim cuvânt despre prezen]a \n Anuala de Arhitectur` a invita]ilor din

afara profesiei: 

Consider c` ignorarea evenimentului de c`tre reprezentan]ii Prim`riei

Capitalei face dovada realului dezinteres al edililor fa]` de dialogul 

constructiv cu arhitec]ii, ca organiza]ie profesional` de interes public.

Participarea la dezbateri a primarilor din sectoarele 1 [i 3 ne mai remon-

teaz` speran]ele de colaborare.

Am stat mult \n cump`n` dac` s` vorbesc sau nu despre Anuala 2007 \n

ton festivist, a[a cum se obi[nuie[te de la un timp \ncoace cu mai toate

ocaziile [i \n mai toate domeniile de activitate.

Am preferat totu[i aceast` scurt` radiografie \n „negativ”, pentru a l`sa

s` se \n]eleag` c` drumul e lung [i dificil [i c` mai avem \nc` multe de

f`cut.

Asta nu \nseamn` c` minimizez str`dania organizatorilor direc]i care, \n

opinia mea [i, sper, [i a dumneavoastr`, merit` recompensa unei 

binevenite aprecieri.

Nu a[tept`m din partea membrilor filialei, \n epilogul Anualei, felicit`ri, ci

mai degrab` p`reri [i sugestii pentru edi]ia urm`toare.

|nc` o dat`, mul]umesc tuturor participan]ilor.

Juriile Edi]iei 2007 a
Anualei de Arhitectur`

Juriul pentru sec]iunile
Arhitectur`, Amenaj`ri [i
design interior, Restaurare
[i Reabilitare, Studii [i
proiecte (nerealizate) [i
Proiecte de diplom`:

arh. Alexandru Tombazis –
pre[edinte (Grecia)

arh. Angelo Roven]a
(Austria)
arh. Viorel Simion (Fran]a)
arh. Radu Mih`ilescu
(Romånia)
arh. Horia Reit (Romånia)

Juriul pentru sec]iunea
Fotografie:

Mihai Oroveanu (director
MNAC)
arh. Mihai Moldoveanu
{erban Bonciocat

Juriul pentru sec]iunea
Carte de Arhitectur`:

arh. Mariana Celac
arh. Augustin Ioan
arh. Mariana M`rgineanu
Cârstoiu
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ANUALA DE ARHITECTUR~ – 

UN NOU ÎNCEPUT

arh. Bruno Andre[oiu

Comisar al Anualei de Arhitectur`, edi]ia 2007 

Cu riscul de a tulbura pa[nice b`l]i n`scute \n gropile adânci ale locurilor noastre

comune, a[ \ncepe cu un punct de vedere lipsit de tandre]e: breasla arhitec]ilor [i-a 

pierdut prestigiul, ce func]ioneaz` \nc` numai \n virtutea unor iner]ii seculare care insist`

s`-i plaseze pe ace[tia \ntr-o elit` a c`rei misiune prea pu]ini par s` o mai \n]eleag`.

Personal, resimt o ruptur` de propor]ii \ntre societatea civil` [i lumea arhitec]ilor. Iar fap-

tul c` marile scandaluri urbane au \n prim-plan arhitectura nu este singurul motiv al 

acestei rupturi. Calitatea arhitecturii construc]iilor noi prezente la tot pasul este probabil

principalul motiv de asociere ireveren]ioas` a arhitec]ilor cu ora[ul. Sunt adesea \ntrebat,

dar mi s-a \ntâmplat s` fiu [i de-a dreptul pus la zid, \n leg`tur` cu „kitsch-urile din

Pipera” [i alte arhitecturi penibile, ca [i cum a[ fi, dac` nu autorul de fapt al acestora, cel

pu]in autorul lor moral. Probabil c` foarte mul]i dintre noi au avut de \nfruntat aseme-

nea stupide asocieri, dar, dincolo de doza de inep]ie evident` a acuzelor categoriale,

r`mâne trista senza]ie c` trebuie s` ne justific`m pentru lucruri de care nu suntem per-

sonal vinova]i, dar care sunt \n mod obiectiv defavorabile ora[elor. Din ce \n ce mai multe

asocia]ii civice (lipsite de membri arhitec]i) emit [i \[i asum` declara]ii urbane cu caracter

vizionar, pseudo-profesionist [i realmente belicos, ca reac]ie la agresiunile interven]iilor

arhitecturale recente asupra mediului lor de via]`. |n paralel, autorit`]ile \[i v`d 

nestingherite de procesul lor de avizare de PUZ-uri, de autorizare f`r` discern`mânt [i de

eludare a diferitelor aspecte – mai pu]in lucrative pentru ei – ale legilor domeniului.

Rezultatul? Degradarea obiectiv` a cadrului de via]` [i implicit sporirea deficitului serios de

imagine al breslei arhitec]ilor, identifica]i pân` la urm` ca autori ai proiectelor controversate. 

Bun, dar ce leg`tur` au toate acestea cu Anuala de Arhitectur`? Poate Anuala s`

schimbe ceva? Cu siguran]` nu dintr-o dat` [i, deci, nu \ntr-un mod spectaculos. Poate

\ns`, [i de fapt chiar asta [i-a propus, s` porneasc` normalizarea comunic`rii \ntre

arhitec]ii filialei, \n primul rând, apoi \ntre arhitec]i [i societatea civil` [i, bine\n]eles, \ntre

arhitec]i [i autorit`]ile ora[ului. Ceea ce s-a \ntâmplat anul acesta la sala Dalles \ntre 17

[i 30 mai este \ns` numai \nceputul unui proces de lung` durat`, iar rezultatele sunt pe

m`sura acestui moment. |ntr-o societate pentru care dialogul reprezint` numai vorb`rie

ineficient`, iar autorit`]ile arat` un oarecare interes societ`]ii civile numai din patru \n

patru ani e cel pu]in inocent s` pretinzi rezultate spectaculoase dintr-o dat`. |n dialogul

pe care \ncerc`m s`-l construim avem de \nfruntat nu numai incultura arhitectural` a

interlocutorilor no[tri, ci [i iner]ia lor civic`. A-l asculta pe cel`lalt e deja un efort, a-]i mai

[i asuma punctele lui de vedere pentru no]iuni ca binele general, dezvoltarea durabil`,

interesul comun [.a.m.d ar fi semnul unei reale maturit`]i politice. Or, eu nu prea [tiu s`

fie cazul de a[a ceva pe malurile Dâmbovi]ei…

Prin urmare, ne afl`m \ntr-un moment al \nceputului unei construc]ii profesionale, cul-

turale, dar insist s` cred c` [i civice, a c`rei importan]` trebuie neap`rat s` sporeasc` cu

vremea. Noua dimensiune a Anualei \n acest sens a fost gândit`, nu pentru a impresiona

cu tot dinadinsul \n primul an de schimbare de format [i mai mare prezen]` public`, ci

pentru a permite extinderi, dezvolt`ri [i \mbun`t`]iri ulterioare. Cred c` expozi]iile trebuie

s` continue s` se diversifice [i s` atrag` cât mai mult public din afara profesiei, iar dez-

baterile s` capete mai mult` substan]` [i s` genereze mai mult interes \n lumea eterat`

a autorit`]ilor. Parteneri noi trebuie s` devin` activi \n cadrul Anualei, pentru a spori doza

de concret [i interes imediat a \ntregii opera]iuni. Pân` atunci \ns`, adic` la anul, \mi per-

mit s` cer \n]elegere pentru lucrurile ce nu vor fi fost la \n`l]imea a[teptat` [i sprijin,

m`car de principiu, pentru continuarea acestui proces numit Anuala de Arhitectur`. 
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PREMIILE ANUALEI DE ARH ITECTUR~ BUCURE{TI, 2007
Premiul sec]iunii ARHITECTUR~

Imobil birouri strada

Mihai Eminescu 

Proiect: arh. Pavel

Bogdan Babici, arh.

Lucian Simion

Structura de rezis-

ten]`: ing. Tunsu

Ionel, ing.  Nicola

Gospodinov

Instala]ii: ing. Cre]u

Florian

C
u o suprafa]` construit` de 1.000 mp, cl`direa „Futura” va \ncheia cu certitu-
dine tronsonul viitoarei dezvolt`ri a frontului sudic de pe str. Mihai Eminescu,
astfel \ncât fa]ada estic` va fi par]ial sau total acoperit`. Cu toate acestea,

având \n vedere faptul c` zona este protejat`, s-a luat decizia de a trata calcanul
respectiv tot ca pe o fa]ad`. Conceptual, arhitec]ii s-au \ndreptat sigur spre varianta
simetric` a volumului, ce a fost de altfel [i concretizat`. 
Amplasarea \n aliniament a cl`dirii, nevoia unei servitu]i c`tre spa]iul din spatele
cl`dirii [i dorin]a de a nu crea pietonilor senza]ia de \ngustare a spa]iului au determi-
nat ca parterul s` r`mân` liber, transparent. Ideea de a folosi structura \n mod 
arhitectural [i decorativ \n partea superioar` a cl`dirii a venit \n continuare firesc, [i
astfel a ap`rut jocul diagonalelor din spatele celor dou` cortine de pe fa]adele nord
[i sud. Tratarea celor dou` fa]ade „opace” a fost subiectul unor lungi dezbateri.
Considerentele economice conduceau spre solu]ii clasice, anoste, care ar fi conferit un
aspect masiv construc]iei. Considerentele estetice [i etice au condus \ns` spre 
imaginea actual`.
Textura, detaliile de sus]inere a plaselor de inox, suprapunerea celor dou` layere –
plas` [i tabl` –, alternan]a [i dimensiunile ferestrelor fac trecerea de la scara mic` a
cl`dirilor actuale la cea a unei construc]ii de [ase niveluri. Ideea de trecere printre cele
dou` planuri „semiopace” [i ,,poroase” ale fa]adelor longitudinale este sus]inut` de
transparen]a total` a fa]adelor de nord [i de sud [i de cea a compartiment`rilor inte-
rioare, realizate tot din sticl`. Dimensiunile spa]iului interior sunt amplificate atât prin
deschiderea total` c`tre cele dou` fa]ade amintite mai sus, cât [i prin reflexiile 
puternice ale pardoselilor albe acoperite cu r`[in` epoxidic` lucioas`.

   



H ITECTUR~ BUCURE{TI, 2007

NOMINALIZ~RI:

1. Biblioteca Medical`

Central` Marburg

(Germania)

Proiect: arh. Lucian

Pârvulescu

2. Centru Tehnic

„Academia de fotbal”

Mogo[oaia

Proiect: Emil Barbu

Popescu (Context

Design), Remus

Hâr[an, Drago[ Perju,

Karoly Neme[, Radu

Gâdiu]` (Graphic

Studio)

Colaboratori: Mihaela

Bog`teanu, 

ing. Mircea Neac[u,

ing. Tudor Bugnariu

P
e o suprafa]` de 1.025 mp, cl`direa cuprinde o serie de func]iuni necesare unui

spa]iu cu profil sportiv: sal` de sport, piscin`, sal` de recuperare, vestiare, 

hol-atrium, birouri administra]ie [i spa]ii tehnice la demisol; hol de acces,

recep]ie, restaurant, bar, sal` de cursuri, camere de cazare, buc`t`rie la parter; hol,

zon` de cazare [i camer` de cursuri la etajele 1 [i 2. 

Complexul este compus din dou` volume simple care se \ntretaie. Fa]ada dinspre par-

care este \ntrerupt` de pu]ine goluri, având la cele dou` etaje câte un balcon ce se

\ntinde pe aproape \ntreaga lungime a corpului, iar la parter o ne\ntrerupt` suprafa]`

vitrat`. Plastica arhitectural` este minimal`, dar nu lipsit` de efect, un contrapunct

constituindu-l placajele multicolore ce separ` balcoanele camerelor. 

D
up` o serie de proiecte publice

care s-au bucurat de un real suc-

ces \n Germania, ob]inând mai

multe premii, arhitectul Lucian Pârvulescu

a participat anul acesta la Anuala de la

Bucure[ti cu dou` proiecte, complemen-

tare ca func]iune [i stil: Maternitatea-

pediatrie Marburg [i Biblioteca Medical`

Central` Marburg. Juriul l-a nominalizat

pe cel de-al doilea, un proiect foarte bine

gândit, echilibrat, ce ]ine cont de toate

necesit`]ile unui astfel de spa]iu, f`r` a

neglija latura estetic`. Cl`direa bibliotecii

dovede[te un dialog foarte expresiv al

materialelor, poten]ând transparen]a. 
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Premiul sec]iunii
AMENAJ~RI 
{I DESIGN INTERIOR

Renovare Aula Mare a

Spitalului Clinic

Fundeni, Bucure[ti

Proiect: dr. arh. Dan

Nicolae Agent

Colaboratori: dr. ing.

Mariana Stan (acus-

tic`), dr. ing. Florian

Brad`u (iluminat),

AVITECH (audio-video)

C
u ocazia anivers`rii a 45 ani de la data inaugur`rii Spitalului Clinic Fundeni,

conducerea institu]iei a decis renovarea Aulei Mari din cadrul cl`dirii B, proiec-

tat` \n anii '70 de arhitectul Machedon. Firmei Arhitelier i se comandase \n

perioada 1991-1994 consolidarea [i modernizarea cl`dirilor din cadrul platformei

Spitalului Clinic Fundeni, f`r` a se pune \ns` problema trat`rii Marii Aule ca o pe o

sal` cu valen]e multifunc]ionale. Renovarea a \nsemnat o refacere complet` a Aulei,

spa]iu cu 185 locuri, pe baza unor studii acustice [i de iluminat, inclusiv dotarea cu un

sistem audio-video de \nalt nivel [i mobilarea la standarde ridicate.

Arhitectura nou` a Aulei este rezultatul exploat`rii la maximum a valen]elor acustice

ale unor materiale noi dintre care placajul Topakustik este dominant. S-a urm`rit

ob]inerea unei imagini unitare – ca textur`, culoare, finisaj – indiferent dac`

suprafe]ele sunt fonoabsorbante sau reflectante, conform datelor studiului acustic.

Lucrarea a fost realizat` – proiectare [i execu]ie –  \n numai 40 zile, inclusiv mobilarea

cu piese Deko Collezioni. Solu]iile de iluminat au fost alese \n colaborare cu echipa

Unilux, utilizând sisteme Zumtobel.    
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|
n urma consolid`rii cl`dirii [i a recom-

partiment`rilor s-a impus o reevaluare

general` [i \n ceea ce prive[te 

aspectul estetic exterior [i interior al

imobilului. Astfel, au avut loc o serie de

transform`ri. |n primul rând, s-a regân-

dit accesul care s` preia noua func]iune

a cl`dirii, aceea de hotel de lux. A fost

creat` o copertin` spectaculoas` din fier

forjat, acoperit` cu policarbonat [i pre-

lungit` \n a[a fel \ncât s`-l poat` proteja

pe cel care coboar` din ma[in`. Efectul

este \ntregit de gardul finisat cu brâu, ce

\nconjoar` gr`dina, [i de cele dou` por]i

din fier forjat automatizate. 

La interior, dup` ce treci de cele dou`

rânduri de u[i cu desen amintind de

stilul 1900, privirea ]i-e atras` de scara

monumental`, placat` cu marmur`, \n

golul acesteia fiind amplasat un cande-

labru de 14 metri, din cristal de Murano.

Toate celelalte spa]ii: clubul, sala de 

conferin]e, restaurantul, foi[orul-bar,

camerele propriu-zise respect` atmos-

fera de pre]iozitate [i elegan]` prin

mobilier [i detalii. 

P
e o suprafa]` de 210 mp, arhitec-

tul a conceput o amenajare 

minimalist`, ce cap`t` for]` prin

folosirea sistematic` a ro[ului. Spa]iul se

echilibreaz` \ns` prin dialogul supra-

fe]elor ro[ii cu lini[titoare inser]ii de alb,

dar [i prin jocul transparen]elor, al

reflexiilor [i al oglindirilor, esen]iale pen-

tru func]iunea dat`. Ca [i \n cazul altor

amenaj`ri ale sale, arhitectul Radu Teac`

utilizeaz` materiale primare precum

lemnul, sticla, metalul \ntr-un dozaj bine

studiat, astfel \ncât spa]iul cap`t` o not`

de elegan]` f`r` a fi lipsit de dinamism. 

NOMINALIZ~RI:

1. Amenajare Carol

Parc Hotel, Bucure[ti

Proiect: arh. C`lin

Irimescu, arh. Cristina

Miu, arh. Mihai Eugen

Marinescu

2. Amenajare Salon 

de \nfrumuse]are

Afrodita 

Proiect: arh. Radu

Teac`, arh. Peter Marx,

arh. Liviu Fabian
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R
idicat în stil neoclasic în perioada 1890–1895 dup` proiectul arhitectului
francez Albert Ballu, care a beneficiat de colaborarea lui Ion Mincu \n calitate
de diriginte de [antier [i proiectant al amenaj`rilor interioare ale s`lilor de jude-

cat`, Palatul de Justi]ie ocup` malul drept al Dâmbovi]ei, fiind amplasat pe parcela
delimitat` de str`zile Splaiul Unirii, Danielopol, Palatul de Justi]ie [i Rahovei.
Remarcabil` din punct de vedere arhitectural, cl`direa se dezvolt` pe patru nivele:
subsol, parter, mezanin [i etaj. Interiorul este vast [i bogat decorat. Calitatea actului
de crea]ie arhitectural`, precum [i punerea lui \n oper` fac din aceast` cl`dire un
monument reprezentativ al Bucure[tiului. 
Lucr`rile pentru consolidare au cuprins: punerea \n siguran]` a cl`dirii \n conformitate
cu legisla]ia [i normativele \n vigoare; efectuarea de repara]ii capitale [i de restaurare
a monumentului ca urmare a degrad`rii fizice a cl`dirii dup` o func]ionare de 100 de
ani, precum [i a lucr`rilor de consolidare necesare, \n vederea red`rii unei imagini cât
mai apropiate de cea ini]ial`; realizarea lucr`rilor de investi]ii necesare pentru a asigu-
ra buna func]ionalitate a cl`dirii \n ansamblul ei, prin revizuirea [i \nlocuirea \n
\ntregime a instala]iilor interioare [i prevederea unor echipamente moderne, precum
[i prin folosirea unor finisaje care s` asigure \mbun`t`]irea standardului cl`dirii.
Lucr`rile de restaurare propuse în cadrul proiectului se \mpart \n urm`toarele cate-
gorii: 1. lucr`ri de restaurare a fa]adelor cur]ilor interioare; 2. lucr`ri de restaurare a
zonei S`lii pa[ilor pierdu]i [i galeriilor aferente, a S`lilor de judecat`, a Bibliotecii
avoca]ilor; 3. lucr`ri de restaurare [i conservare a celor patru fa]ade ale cl`dirii. 
|n plus, solu]ia de consolidare a fa]adelor cur]ilor interioare a optat pentru realizare
pe contururile acestora, zidurile portante de c`r`mid` au fost placate pe fa]a dinspre
cur]i cu pere]i structurali din beton armat de 35 cm grosime, formând nuclee rigide
cu goluri \n dreptul ferestrelor existente. Ca urmare a adopt`rii acestei solu]ii, 
decora]iile pe pere]ii fa]adelor cur]ilor interioare au fost interpretate [i adaptate
tehnologiei de execu]ie pe pere]i din beton armat. Toate aceste detalii au fost avizate
de sec]iunea tehnic` a CNMI cu avizul nr. 183/ M/ 14.07.2004.

Premiul sec]iunii RESTAURARE {I REABILITARE

Consolidare [i 

restaurare Palatul 

de Justi]ie, Bucure[ti

Proiect: arh. Cristiana

Rafila {tefan, 

arh. Cristina Ionescu,

arh. Mariana Bogdan,

arh. Mihaela

Vasilescu, arh. Raluca

{tefan, arh. Marta

Nicolescu, arh. 

Cornel Constantin,

arh. J. Kovacs, arh.

Dana Zerva, arh.

Mariana Zielinski
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C
erin]a clientului a fost aceea de a se reabilita [i reorganiza un ansamblu 
existent compus din dou` blocuri P+2 [i P+5 \n spa]ii tip loft, studiouri [i
apartamente, \n mai multe etape. 

|n prima faz`, s-a intervenit la primul etaj al uneia dintre cl`diri, reabilitându-se un

apartament fragmentat de \nceput de secol. O extindere improvizat` din anii '80 s-a

transformat \ntr-un spa]iu continuu, structurat \n jurul unui volum ro[u de zid`rie care

mediaz` rela]ia interior/exterior. Un patio rezidual a fost recuperat [i integrat ca

spa]iu catalizator pentru noul loft, accentuând complexitatea locuin]ei. Studioul a

fost structurat cu ajutorul unui ecran de sticl` translucid` care articuleaz` [i separ`

f`r` a fragmenta spa]iul de acces, buc`t`ria, dormitorul [i zona de zi. 

|n cea de-a doua faz` s-au reabilitat etajele tip [i fa]ada unui „turn" P+5: s-au elim-

inat toate compartiment`rile existente, iar galeria liber` de volume parazite a devenit

articula]ie \ntre living, buc`t`rie [i exterior. Dou` ecrane translucide, unul \n zona de

acces [i unul \n galerie, dau materialitate luminii [i caracter spa]iului. 

P
roiectul a constat \n consolidarea [i
amenajarea unui vechi conac,
datând din 1927, pentru a deveni

un hotel de trei stele. La toate cele trei
corpuri existente s-au f`cut consolid`ri
ale zid`riei cu centuri la partea inferioar`
[i cu plase pe ambele fe]e. |n corpul
principal de cazare s-a amenajat [i
podul, \n final ob]inându-se 17 camere
de câte dou` paturi fiecare. Tot ceea ce
s-a construit sau reamenajat p`streaz`
stilul arhitecturii ini]iale, fiind eliminate
toate interven]iile parazitare anterioare. 

NOMINALIZ~RI:

1. VL 12 + 14

Proiect: arh. Ion Justin

Baroncea, arh. David

Perez

2. Conacul dintre vii

Proiect: arh. Niculae

Grama
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Premiul sec]iunii STUDII {I PROIECTE 
(nerealizate)

Remodelare spa]iu

urban – strada Edgar

Quinet

Coordonator studiu:

arh. Cristina Olga

Gociman, arh. Codina

Du[oiu, arh. Ana

Maria Vesa

Autori studiu 1: stud.

arh. Oana Purice, 

stud. arh. Miruna

Tutoveanu,

Autori studiu 2:  stud.

arh. Bogdana Cherchi-

]`, stud. arh. Drago[

Fransua

NOMINALIZ~RI:

1. Proiect de reabi-

litare termic` [i mo-

dernizare imobil

Proiect: arh. Mihaela

H`rm`nescu, arh.

Carmen Du]escu, arh.

Andrei Georgescu,

arh. Radu Neni]`, arh.

Sebastian Morar

|ndrum`tor: arh.

Victoria Ochinciuc

2. Extindere gr`dini]a

Kretzulescu

Proiect: arh. Emil

Iv`nescu, arh. Carmen

T`nase
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Premiul sec]iunii CARTE DE ARHITECTUR~

REMIX - Fragments of

a country

Autori: arh.

Constantin Goagea,

arh. {tefan

Ghenciulescu,

Cosmina Goagea, Ana

Bleahu, arh. C`t`lin

Berescu, arh. Mariana

Celac, Liviu Chelcea,

Codru]a Cruceanu,

arh. Celia Ghyka,

Narcis Jeler, Vera

Marin, Planwerk Cluj,

Amalia V\rdol

Un catalog ce reprezint` prima 

analiz` multidisciplinar` (arhitectu-

ral-urbanistic`, sociologic`‚ antropologi-

c` [i ecologic`) a fascinantelor evolu]ii

din teritoriul românesc în perioada de

tranzi]ie (1990–2007). 
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NOMINALIZ~RI:

1. Farmecul discret al

arhitecturii.

Monografie arh. Radu

Mih`ilescu 

Autori: arh. Arpad

Zachi, Dana Vais, Radu

Mih`ilescu, Magda

Teodorescu

2. Revista

„Arhitectura”, Studiu

monografic [i indici

1906–1944

Autor: arh. Gabriela

Tabacu

3. Cule. Case boiere[ti

fortificate 

Autori: arh. Bruno

Andre[oiu, Luiza

Zamora, {erban

Bonciocat

Monografia „Farmecul discret al arhitecturii” este una
tematic`, menit` a sublinia direc]iile mari ale arhitec-

turii lui Radu Mih`ilescu, unul dintre arhitec]ii foarte 
personali ai acestei genera]ii. Locuin]ele (Casa Herczeg,
Casa Opri[a), edificiile publice [i de cult (C`minul de handi-
capa]i locomotori, Memorialul de la Sighet, Edificiul de cult
de la Vucova sau Memorialul tehnic de la Timi[oara) ori
megaspa]iile comerciale (Mall-ul de la Timi[oara) sunt câte-
va dintre proiectele prezentate în aceast` monografie. 
Al`turi de aceste proiecte, cartea mai con]ine o prefa]` a
redac]iei, un articol teoretic referitor la arhitectura lui Radu
Mih`ilescu scris de Dana Vais, texte critice, de prezentare a
proiectelor, câteva însemn`ri ale lui Radu Mih`ilescu pe
marginea lucr`rilor sale, un interviu cu arhitectul, o
prezentare a activit`]ii acestuia [i, bineîn]eles, prezentarea
în imagini, schi]e, desene, planuri ale lucr`rilor proiectate de
acesta. 

Studiul monografic [i indici 1906-1944 privind Revista
Arhitectura a ap`rut din nevoia aproape obsesiv` a

autorului s`u de a afla cum trebuia s` arate arhitectura
româneasc` dup` 1990; unde r`m`sese ea cu adev`rat,
atunci cånd, din 1945, \[i pierduse libertatea [i puterea,
\ncotro o \mpinseser`, mutilând-o, „indica]iile de partid” [i
cum se putea vindeca. De acest r`spuns era neap`rat`
nevoie – gândeam atunci cu enorm` naivitate – pentru ca
lucrurile s` poat` \nainta pe f`ga[ul lor corect [i adev`rat,
iar nu pe dârele l`sate pe retin` de imagini mai mult sau mai
pu]in \ntâmpl`toare ale unui Occident adesea sclipitor, dar
cu alte resurse, cu alte tradi]ii, cu alt` istorie. Cartea a
devenit o referin]` bibliografic` relativ complet` [i coerent`
privind arhitectura româneasc` [i profesia de arhitect din
prima jum`tate a secolului XX.

Acest album marcheaz` debutul colec]iei igloo patri-
moniu, fiind \n acela[i timp [i primul album de pe pia]a

de carte autohton` care reune[te \n paginile sale unul din-
tre cele mai interesante exemple de arhitectur` civil` din
Romånia. Ineditul acestui demers const` \n prezentarea
ampl` a unor monumente care datorit` unicit`]ii lor au fost
de curånd propuse pentru a fi \nscrise pe lista patrimoniului
mondial UNESCO. Culele sunt case fortificate a c`ror denu-
mire provine din cuvåntul turcesc „kule”, care \nseamn`
turn. Ele au fost construite de boieri [i boierna[i pe mo[iile
lor din Oltenia, pentru a se ap`ra de invaziile cetelor de turci
(adalii, cårjalii, pazvangii) proveni]i din raialele de la Dun`re.
R`spåndirea lor a fost larg` pe \ntreg teritoriul Olteniei [i \n
vestul Munteniei. Din zecile, poate sutele de astfel de case
\nt`rite au supravie]uit pån` ast`zi doar 18 cule. Jum`tate
din ele, dac` nu au avut [ansa s` fie transformate \n muzee,
au c`zut \n ruin`. 
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Geometrie/Reflexe 

arh. Dan Corneliu {erban, 

arh. ing. Radu Costin }urcanu

Premiul sec]iunii 
FOTOGRAFIE DE ARHITECTUR~

NOMINALIZ~RI:

1. Cl`direa Connex,

Pia]a Charles de

Gaulle

arh. Andrei M`rgules-

cu, arh. Alina Maria

Stroie

2. Muzeul Mercedes

Stuttgart

arh. George Bouariu,

Dan Com`nici
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Spa]iul \n care interac]ion`m cu lumea este unul prin voca]ie urban. Urbanul,

categorie general`, ar trebui s` defineasc` spa]ii de \ntâlnire a celuilalt, spa]ii

de interac]iune [i de reprezentare a valorilor comunit`]ii. Spa]iul acesta de inter-

ac]iune este un spa]iu cultural \n esen]a sa, este un spa]iu de manifestare [i de

coeziune social`. Arhitectura \[i poate apropria acest spa]iu de \ntâlnire [i \l poate

redefini \n termeni urbani, sus]inând astfel valorile unui ora[ cu o anumit` culoare

local`. Asumarea unui gest necesar, ceea ce reprezint` edificarea, se face

\n]elegând responsabilit`]ile unui ]esut istoric fragilizat, dar cu valori ambientale

[i de memorie urban`. Centrul ora[ului-port care este Constan]a \[i caut` o

redefinire \n termenii unui prezent de schimb`ri [i ai unui trecut plin de via]`

urban` [i metamorfoze. Proiectul este un gest de \ncredere pentru valorile urbane

ale vechiului Tomis. Propun o resemnificare a  nucleului ora[ului-port  ca PORT

CULTURAL (dinspre uscat) – o redefinire a rela]iei ancestrale, \n primul rând 

comerciale, \ntr-un sens nou, regenerativ. Regenerarea zonei peninsulare se face

edificând pentru cei ce locuiesc aici, dar [i pentru cei care vin. 

port = platforma unui schimb necesar; port maritim =  loc de andocare a navelor

maritime, platforma pentru  schimbul comercial, poarta spre teritoriu; port cul-

tural = loc de interac]iune pentru locuitori, platform` pentru spectacol urban,

poart` spre ora[. Centrul multicultural detaliat leag` ora[ul de ]`rmul m`rii, este

un ochean spre mare, un spa]iu fluid care se poate \nchide [i deschide spre ora[.

Este un spa]iu multifunc]ional, flexibil.  

Port Cultural

Constan]a –

Articula]ie urban` la

nivelul Pie]ei Ovidiu

Proiect: stud. arh.

{tefania

Constantinescu 

|ndrum`tor: 

arh. Zeno Bogd`nescu

Premiul sec]iunii PROIECTE DE DIPLOM~
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Obiectivele urbanistice ale proiectului „Centru Polis social”, realizat pentru situl

Insula Calea Grivi]ei – Str . Buze[ti – Str. Polizu:

• crearea de spa]ii publice cu larg` palet` func]ional`. Amestecul func]iunilor este

f`cut prin suprapunerea [i \ntrep`trunderea de layere de func]iuni conform unor 

reguli stabilite pe dou` zone: str. Polizu [i Calea Grivi]ei. 

• ierarhii verticale [i orizontale \ntre layere; suprapunerea pe vertical` se face \n

func]ie de gradul de permeabilitate al publicului. Accesul la func]iunile publice se face

numai la nivelul parterului; leg`turile \ntre func]iuni private [i semipublice aflate la

nivelurile superioare se fac pe nivel. 

Spa]iul interior insulei urbane este destinat \n totalitate pietonilor, subsolul general

con]inånd spa]ii de parcare. Obiectivul este recuperarea spa]ialit`]ii specifice zonei

\naintea demol`rilor.

Premisa proiectului este unificarea parcelelor [i realizarea unui proiect unitar. Zona

detaliat` cuprinde dou` insule [i se situeaz` \ntre Calea Grivi]ei, Str. Polizu, 

pietonalul ce traverseaz` transversal insula urban`.

Obiective: 1. ordonarea solu]iei propuse anterior [i g`sirea unui sistem logic de gene-

rare a spa]iilor; sistemul ordonator se identific` cu sistemul structural: axele pere]ilor

portan]i stilizeaz` desenul vechilor parcele. Pere]ii vor fi perfora]i de goluri mari, 

astfel \ncåt func]iunile cuprinse \ntre ace[tia p`trund \ntre ei [i au libertate fa]` de

rigiditatea axelor. 2. buna orientare a oamenilor \n raport cu spa]iul [i cu func]iunile

cuprinse se ob]ine prin semnalarea cur]ilor printr-o succesiune de plin–gol \n spa]iile

dintre axe, golul corespunzand cur]ilor [i printr-un cod de materiale/materialit`]i pen-

tru fiecare tip de func]iune: spa]ii comerciale – sticl`, cultur` – metal (tabl` perforat`,

placaje din tabl`, plas` metalic` etc.), birouri –lemn, locuin]e – zidul cu goluri. 

NOMINALIZ~RI:

1. Centru Polis social/

semantic

Proiect: arh. Miruna-

Ileana Constantinescu

|ndrum`tor: arh.

Florian Stanciu

2. Muzeul ora[ului

Saint Nazaire

Proiect: stud. arh. 

Ana Maria Marcu

|ndrum`tor: arh.

Georgic` Mitrache
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Premiul PRE{EDINTELUI OAR BUCURE{TI
CASA FECIORU 

Proiect: arh. Karoly Neme[, arh. Drago[ Perju,

arh. Remus Hâr[an

Pe un teren de 5oo mp \n Pipera, cu l`]imea de 10 metri, cu un calcan

pe latura estic` [i o posibil` cas` pe latura vestic`, arhitec]ii au propus

o locuin]` pentru trei genera]ii, inedit` prin simplitate. Casa are parterul

total transparent, „din sticl`”, pentru a oferi vizual [i fizic amploare zonei

de zi, extins` pân` la limita (vestic`) a propriet`]ii, gardul din zid`rie, ca un

perete al livingului. Apoi, etajul ce cuprinde zona de noapte, este „blin-

dat”, ca o cutie alb`, opac`, a[ezat` pe cea de sticl`, spart` pe alocuri de

goluri orientate \n mod c`utat – ferestre fant`, logii deschise sau umbrite [i

luminatoare lungi sau p`trate. |n final, terasa deschis` c`tre cer ofer`

lumin` [i intimitate \n miezul casei, ordonând \n jurul ei spa]iile acesteia –

sc`ri, holuri, dormitoare [i bibliotec`.

Materialele au fost alese pentru a p`stra aerul extrem de natural al casei:

tencuial` alb`, sticl` transparent` sau mat`, tâmpl`rie gri [i ro[u, ardezie

neagr` [i travertin ocru, lemn de stejar b`i]uit, ]eav` de o]el inox [i de o]el

vopsit gri [i iarba verde.
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|n cadrul Anualei de

Arhitectur` 2007, pre-

miul pentru Opera

Omnia a fost \nmânat

seniorului arhitect

Niculae Vl`descu, la

pu]in timp dup` ce a

trecut pragul celor 80

de ani de via]`, ca un

dar de recunoa[tere a

\ntregii activit`]i pro-

fesionale. Cu aceast` ocazie a fost tip`rit [i un catalog omagial, un prilej de rememorare a

lucr`rilor domniei sale, pe parcursul a 50 de ani de crea]ie, din care ultimii se

dovedesc a fi cei mai prolifici. 

N`scut pe 16 mai 1927, domnul Vl`descu a absolvit Institutul de Arhitectur` „Ion

Mincu” \n 1953 [i apoi a ob]inut titlul de doctor \n arhitectur` \n 1978. A lucrat [i

\nc` profeseaz` la Carpa]i Proiect, \ntre anii 1967 [i 1983 fiind [i cadru didactic aso-

ciat la Institutul „Ion Mincu”. 

|n continuare, prezent`m un fragment din m`rturia unuia dintre colegii apropia]i,

arhitectul Corneliu Grigore: 

„Un \ndrum`tor [i un adev`rat model prin competenta sa erudi]ie, prin prodigioasa

sa activitate [i prin nobilul s`u caracter, gata oricând s`-[i ajute colegul mai tân`r, cu

un sfat sau o vorb` bun`, abordând un mod de lucru caracterizat prin probitate pro-

fesional`, calm [i mult` bun`voin]`.

Crea]iile sale se \nscriu ca jaloane ale arhitecturii române[ti, alc`tuind m`rturii de

mare pre] pentru cunoa[terea evolu]iei arhitecturii din ]ara noastr`, ce s-a \mbog`]it

cu opere, idei [i concep]ii noi. Numele s`u va r`mâne legat de importante lucr`ri, din-

tre care le citez numai pe cele pe care le-am parcurs \mpreun`: Ansamblul pentru

\nv`]`mânt-cercetare-produc]ie pe platforma Centrului Na]ional de Fizic` – Bucure[ti

(lucrare premiat` de Uniunea Arhitec]ilor), ansamblul Palatului Cotroceni, ansamblul

Foi[or-Sinaia, extinderea vilei Ol`ne[ti, iar dup` 1990, restaurarea Muzeului Enescu,

amenajarea Muzeului Na]ional de Art` al României, sediul Opel-Bucure[ti etc.

Riguros [i disciplinat, perseverent [i exigent \n realizarea unor lucr`ri de calitate, a 

edificat obiective de bun` func]ionalitate [i eficien]`, ar`tând \n repetate rânduri

interesul [i capacitatea sa \n solu]ionarea problemelor complexe ale actului de

proiectare, a manifestat un deosebit interes pentru cre[terea continu` a calit`]ii

lucr`rilor, fiind el \nsu[i un exemplu de con[tiinciozitate [i corectitudine, precum [i

pentru ridicarea nivelului de cuno[tinte profesionale ale colectivului de arhitec]i. De

la arhitectul Vl`descu am \nv`]at, \n afar` de meserie, s` fim demni, s` fim oameni,

s` ne respect`m [i s` respect`m pe cei din jurul nostru, s` pre]uim satisfac]iile rea-

liz`rilor noastre, s` ne bucur`m de tot ceea ce este frumos \n via]a [i s` ne asum`m

responsabilitatea deplin` a proiectului finalizat, concretizat."

Premiul pentru OPERA OMNIA 2007
DR. ARH. NICULAE VL~DESCU
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TUB Bucure[ti reprezint` un element de orientare major, dar [i o dezbatere deschis`
legat` de spa]iul public, trasee pentru pietoni [i bicicli[ti [i zone de loisir.
Încerc`m s` contur`m o strategie de dezvoltare pe termen lung, care s` sus]in` ima-
ginea viitoare a Bucure[tiului.
Realiz`m acest lucru printr-un parteneriat \ntre arhitec]i [i birouri de arhitectur` din
Bucure[ti [i ne adres`m opiniei publice, speciali[tilor [i autorit`]ilor.
Conturarea unui traseu alternativ, complet separat de sistemul carosabil deja existent,
reprezint` ac]iunea principal` \n cadrul proiectului TUB Bucure[ti.
În acest sens, folosim [i adapt`m infrastructura deja existent` (str`zi, squaruri, pia]ete,
elemente constructive de importan]` major`).  
Identificarea zonelor cu disfunc]ionalit`]i [i transformarea imaginii lor prin mijloace
minime, crearea unor puncte noi de interes, implementarea \n cadrul acestui traseu a
unui sistem unitar de orientare sunt doar câteva din mijloacele de ac]iune adoptate.
Prin acest proiect, se dore[te con[tientizarea unor probleme legate de spa]iul public [i
de circula]iile din zona central` a ora[ului.
Dorim materializarea unor proiecte care s` sus]in` ideea general` conturat` \ntr-o
strategie de dezvoltare pe termen lung prin optimizarea unor solu]ii de proiectare ele-
gante. {i nu \n ultimul rând, dorim sa implic`m \n aceast` ac]iune administra]ia [i
agen]ii economici.

Arhitec]ii [i birourile de arhitectur` participante sunt:  
Re-Act NOW Studio, Igloo, DSBA, PZP Arhitectura, AStil, Soare&Yokina,
Square One, Macarie O'Looney Architects, Organul de Arhitectur`,
Studio Basar, VeloCITY, arh. {erban Sturdza, arh. Viorel Hurduc, arh.
Dan Dinoiu, arh. {tefan Simion.

TUB – TransCentral

Urban Bucure[ti

reprezint` o mi[care

non-profit, f`r` impli-

carea autorit`]ilor

locale, care are drept

scop revitalizarea [i

promovarea zonei cen-

trale a Bucure[tiului.

Propunem un plan de

revitalizare [i de dez-

voltare a centrului, \n

acord cu necesit`]ile

sociale [i turistice

actuale. Dorim s`

cre`m un BRAND pen-

tru Bucure[ti, o zon`

important` de loisir [i

de atrac]ie turistic`.
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CONTEXT:
Oamenii sunt cei care modeleaz`, anim`, \mbog`]esc

sau distrug un ora[!

Vedem oare Bucure[tiul ca suflet al oamenilor care \l

locuiesc? 

Nu de pu]ine ori ne-am \ntrebat cu to]ii cum de ora[ul

\n care tr`im zi de zi a dec`zut \n a[a fel [i ce se \ntâm-

pl` de fapt cu oamenii care tr`iesc aici?!

|n tot acest amalgam de st`ri, descoperim mizerie [i

urâ]enie, dar [i un poten]ial uria[ neexploatat. Sunt

pretutindeni col]uri nedescoperite [i \nchistate, care \n

mod normal ar trebui s` participe la imaginea unitar` a

ora[ului \n care tr`im.

Vrem un ora[ modern [i primitor? Pentru asta avem

nevoie de o strategie de dezvoltare pe termen lung

care s` implice atât speciali[tii, cât [i societatea civil`.

CAMERA URBAN~ 

DEFINIREA CONCEPTULUI:

|n contextul vast al teoriilor despre spa]iul public, pro-

punem o viziune legat` de locul unde ne sim]im cel mai

bine: ACAS~.

Camera „frumoas`”, biroul de lucru, camera de joac`,

lounge-ul (sufrageria), buc`t`ria, oranjeria, fiecare din

aceste mici spa]ii ale locuin]ei ideale ar trebui s` se

reg`seasc` la nivelul ora[ului.

Ora[ul, \n tot ansamblul s`u, ar trebui s` func]ioneze

ca o re]ea de zone interconectate, cu dominant`

major`, clar definit` – ca ni[te camere urbane.

Camera urban` \nseamn` spa]iul public comunitar cu

activit`]i definite \ntr-un sistem clar deliminat. |n cadrul

acestui sistem, identitatea este un element de baz` \n

geneza camerei urbane. Mai mult decât atât, putem

spune c` identitatea reprezint` un necesar pentru

coeren]a spa]iului urban. Aceasta genereaz` func]iuni

dedicate, justificabile [i aplicabile pentru o anumit`

camer` urban`.

PUNCT/CONTRAPUNCT:

PUNCTE \n cadrul existentului ar primi CONTRA-

PUNCTE, care s` ajute la redefinirea identit`]ii culturale

pierdute.

Elemente atât de diferite la nivel de fond construit, cât

[i la nivel social pot realiza o balan]` echitabil` \ntre

elemente deja existente (puncte) [i inser]ii noi (contra-

puncte).

Punctul rela]ionat la Contrapunct devine componenta

de baz` a CAMEREI URBANE./ Elena Toader, Re-act

NOW Studio
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M
eridiani este o marc` italian` lansat` \n anul 2000 de Crosti s.a.s, companie

cu o experien]` de peste 30 de ani \n producerea mobilierului de calitate. |n

mai pu]in de [apte ani, prin stabilirea [i urm`rirea constant` a unor stan-

darde stilistice [i calitative, piesele de mobilier Meridiani au ajuns s` fie distribuite \n

mod direct \n 46 de ]`ri. Aprecierea de care se bucur` ast`zi Meridiani \n \ntreaga

lume este  dovedit` de faptul c` arhitec]i [i designeri renumi]i consider` brandul ita-

lian o op]iune adeseori obligatorie pentru amenajarea interioarelor la standarde \nalte

de calitate [i confort. Piesele de mobilier Meridiani destinate locuirii private acoper`

o gam` foarte larg` de func]iuni: canapele, paturi, fotolii, scaune, mese, biblioteci,

elemente de iluminat, toate putând fi individualizate prin finisaje [i detalii. Cu linii

minimaliste, pure, cu o not` de lux, obiectele Meridiani transform` orice interior

\ntr-un spa]iu modern, cu gust, ce induce senza]ia de relaxare.

|n showroom-ul deschis de Ivona Ambienti, pute]i g`si cele mai noi colec]ii Meridiani,

iar personalul specializat v` poate oferi informa]ii suplimentare despre fiecare obiect

\n parte. Pute]i, de asemenea, alege din varietatea de texturi [i culori, mereu

\mbun`t`]it` prin programe de cercetare continue. Printre cele mai de succes produse

se num`r` canapeaua modular` Lewis, o solu]ie rafinat` pentru living, patul Ono, cu

un design clasic [i esen]ializat, masa Gong, pentru un dining somptuos. Nu v`

r`mâne decât s` merge]i \n showroom-ul Meridiani s` le descoperi]i.  

SHOWROOM MERIDIANI 

Colec]iile de mobilier Meridiani valorific` re-

numita tradi]ie italian` \ntr-o not` modern` [i

cosmopolit`. Pentru cei ce ]in la calitatea [i

elegan]a locuirii, Ivona Ambienti a inaugurat

pe Calea 13 Septembrie 71-73 showroom-ul

Meridiani, un spa]iu generos [i rafinat. 
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|n cadrul Anualei de

Arhitectur` au avut loc

o serie de dezbateri

privind probleme de

interes public [i de

interes pentru catego-

ria profesional` a

arhitec]ilor. La aceste

discu]ii au participat

atât speciali[ti \n

domeniu, profesori,

istorici, dar [i repre-

zentan]i ai societ`]ii

civile.

CONFERIN}ELE ANUALEI DE ARHITECTUR~

Responsabilitatea arhitec]ilor 
fa]` de imaginea Bucure[tiului de azi

Moderator: arh. Mircea Ochinciuc, pre[edintele OAR Bucure[ti

Invita]i: arh. {erban Sturdza, pre[edintele Ordinului Arhitec]ilor din România

arh. Adrian Bold, arhitect-[ef al ora[ului Bucure[ti

Liviu Negoi]` – primar sector 3, Bucure[ti

Adrian Majuru – sociolog

arh. Rodica Eftenie – profesor Universitatea „Ion Mincu”

arh. Vlad Arsene

|n aceast` conferin]` a fost dezb`tut` problema responsabilit`]ii arhitec]ilor din

perspectiva actului de proiectare [i a valorilor pe care le transmit societ`]ii [i pe care

le reprezint` prin contract cu diferi]ii investitori priva]i sau publici. La dezbatere au

participat reprezentan]i ai Prim`riei Generale, precum arhitectul-[ef, membri ai

Ordinului Arhitec]ilor, profesori din cadrul Universit`]ii de Arhitectur` „Ion Mincu”,

dar [i formatori de opinie precum Adrian Majuru sau reprezentan]i ai unor organiza]ii

nonprofit precum „Grupul civic” din Bucure[ti.

Tema a debutat prin formularea unor ipoteze de lucru de la care discu]ia s` poat`

porni. Printre aceste ipoteze de lucru s-au enumerat rolul pe care societatea civil` \l

are \n dinamica arhitectural-urbanistic` a ora[ului, dar [i dimensiunea deontologic` a

profesiei. Problema responsabilit`]ii arhitectului a fost implicit rela]ionat` cu actul de

proiectare, dar [i cu activitatea de mediere \ntre dorin]ele clientului [i standardele

generale. Dac` unii dintre participan]i au avut dubii cu privire la modelele culturale

pe care clien]ii le-ar avea [i care ar fi \n contradic]ie cu modelul reprezentat de arhi-

tect, nu de aceea[i p`rere au fost [i reprezentan]ii societ`]ii civile care s-au exprimat

\n favoarea educ`rii spiritului estetic, atât al investitorilor, cât [i al arhitec]ilor. |n opinia

acestora, primii trebuie s` fie con[tien]i de schimb`rile care au loc la nivel global \n

ceea ce prive[te calitatea habitatului, precum [i de impactul pe care arhitectura \l are
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asupra mediului \nconjur`tor. De asemenea, arhitec]ii trebuie s` fie primii care medi-

az` acest conflict de perspective, ei având datoria s` atrag` de partea lor investitorii.

Nu \n ultimul rând, s-a invocat [i modul de preg`tire al viitorilor arhitec]i: ei devin

purt`torii de imagine ai unei [coli \n care ceea ce se \nva]` \n teorie nu se aplic` \n

practic`.

O alt` problem` ridicat` a fost cea a rolului pe care \l are administra]ia local` \n 

acordarea avizelor de construire. Discu]ia a avut ca punct de plecare perspectiva arhi-

tectului-[ef al Capitalei, domnul Bold, care a prezentat situa]ia PUG-ului pe Bucure[ti,

precum [i problema dreptului de construire. Orice investi]ie \n domeniu presupune [i

avizul autorit`]ii locale \n subordinea c`reia se desf`[oar` lucrarea. Ideea central` a

discu]iei a fost aceea c` exist` o problem` de ordin legislativ ce trebuie rezolvat` pen-

tru a putea veni \n sprijinul lu`rii unor m`suri de minim` decen]` \n dezvoltarea

urban`. Problema o reprezint` situa]ia retroced`rilor de propriet`]i private. PUG-ul nu

poate fi coerent [i \mbun`t`]it pân` nu se definitiveaz` situa]ia propriet`]ii private \n

România. Spre exemplu, aceast` problem` a fost definitivat` \n Germania dup` doi

ani de la ruptura de comunism. De asemenea, este nevoie de adoptarea unei legi de

natur` civil` care s` reglementeze dreptul de construire ca drept fundamental al

oric`rui cet`]ean. |n acest sens, au fost citate modelul francez prin care proprietatea

privat` este subordonat` interesului public atunci când vine vorba de interven]ii arhi-

tecturale [i modelul britanic prin care se promoveaz` parteneriatele public-privat \n

dezvoltarea zonelor publice.

Ca o concluzie a discu]iei, cei prezen]i au fost de acord c` un rol important \n acest

proces revine Ordinului Arhitec]ilor, care trebuie s` vin` \n sprijinul institu]iei arhitec-

tului-[ef din cadrul administra]iei publice locale. De asemenea, un rol revine [i 

sistemului de \nv`]`mânt, care trebuie s` promoveze modele ce nu lezeaz` mediul

natural sau armonia arhitectural` a spa]iului urban. 

Bucure[tiul viitor – politici urbane 
[i comand` public`

Moderator: arh. Liviu Iana[i

Invita]i: arh. Peter Derer, pre[edinte UAR

arh. Dan Marin, vicepre[edinte OAR Bucure[ti

arh. Gheorghe P`tra[cu, Director General M.D.L.P.L.

Andrei Chiliman, primar sector 1

arh. Mihaela R`dulescu, R.U.R.

arh. Adrian Cristescu

stud. arh. Loredana Stasisin

Tema dezbaterii din 24 mai a pornit de la situa]ia ora[ului Bucure[ti [i de la modul

realtiv haotic \n care acesta se dezvolt`. Participan]ii la dezbatere au fost speciali[ti,

oameni de pres` dar [i reprezentan]i ai administra]iei publice locale. Tema a stârnit

de la \nceput controverse, \nc` din momentul când au \nceput s` fie f`cute com-

para]ii cu alte ]`ri europene.  

Trebuie re]inut faptul c` politicile publice sunt o serie de m`suri concrete ce privesc

interesul general [i care reprezint` solu]ia administra]iei locale \n rezolvarea unei

probleme. |n ceea ce prive[te urbanizarea [i modul \n care se proiecteaz` \n România,

dar [i \n Bucure[ti, aceste probleme au fost ridicate mai ales de c`tre comunitatea

speciali[tilor, care a cerut adoptarea

unor m`suri concrete.

Reprezentan]i ai unor institu]ii publice

au prezentat modalit`]i prin care se

poate ajunge la rezolvarea problemei

organiz`rii spa]iului public. PUG-ul este

prima problem` identificat` \n dezba-

tere. S-a c`zut de acord asupra faptului

c` acesta nu poate fi \mbun`t`]it [i per-

fec]ionat atât timp cât legisla]ia privind

dreptul de construire nu este clar formu-

lat`, iar procesul de retrocedare a 

propriet`]ilor \nc` nu s-a finalizat. De

asemenea, m`surile de la nivel na]ional

trebuie adaptate la nivel local, ]inând

cont de specificul zonelor [i de pro-

blemele cu care se confrunt` cet`]enii.

Pentru faptul c` politicile publice sunt

responsabilitatea factorilor deciden]i,

revine administra]iei publice locale sarci-

na de a r`spunde de modul \n care aces-

te m`suri sunt implementate.

Tot \n cadrul dezbaterii, s-a discutat [i
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Bucure[tiul verde – trecut, prezent, ...

Moderator: arh. Bogdan Bogoescu

Invita]i: arh. Nicolae Lascu, UAUIM

arh. Constantin Enache, UAUIM

arh. Adriana Bagdasar, arhitect-[ef sector 2 Bucure[ti

arh. {tefan Dumitra[cu, arhitect-[ef sector 3 Bucure[ti

Radu Varia, critic de art`

arh. Ioana Tudora

arh. Sorin Gabrea

arh. Matei Bogoescu

stud. arh. Alexandra Teodorescu

Conferin]a „Bucure[tiul Verde”, din 21 mai, a avut ca tem` central` problema calit`]ii

spa]iilor verzi din Bucure[ti. Discu]ia s-a extins pe parcurs nu numai la spa]iul verde,

ci [i la ceea ce-l \nconjoar`: spa]iul mineral, spa]iul amenajat, iluminatul public sau

mobilierul urban, cu alte cuvinte la to]i acei factori care confer` ora[ului o anumit`

identitate. S-au discutat atât problemele actuale ale ora[ului cauzate de lipsa

spa]iului verde [i de proasta gestiune a acestuia, cât [i m`suri concrete pentru dimi-

nuarea polu`rii [i pentru crearea unei identit`]i a ora[ului prin armonizarea spa]iului

mineral cu cel verde. De[i au existat unele dispute legate de compararea Bucure[tiu-

lui cu alte ora[e \n ceea ce prive[te suprafa]a spa]iului verde, \n urma discu]iei, 

concluzia general` a fost aceea c` este mai important` calitatea [i nu cantitatea aces-

tor spa]ii. |n acest context, s-a dezb`tut proiectul de centur` verde a Bucure[tiului [i

problemele ridicate de acesta. Proiectul a fost considerat ca fiind afectat de segregare

[i de faptul c` centura nu ar atinge Bucure[tiul din pricina lipsei unor culoare prin care

aerul s` circule spre ]esutul urban \n mod continuu. 

S-a considerat c` Bucure[tiul are un poten]ial enorm de a deveni un ora[ s`n`tos, iar

aceasta se poate realiza doar printr-o cooperare \ntre biologi, arhitec]i, ecologi[ti,

urbani[ti pentru crearea unei strategii viabile [i prin valorificarea râurilor [i a spa]iilor

verzi. O alt` solu]ie a fost g`sit` \n achizi]ionarea de c`tre administra]ia public` de

spa]ii pe care s` le amenajeze pentru a deveni utile cet`]enilor afla]i \n proximitatea

despre legile pe care România s-a 

angajat s` le ratifice prin tratate inter-

na]ionale. Printre acestea se num`r`

Conven]ia de la Granada pentru

Protejarea Patrimoniului Cultural Urba-

nistic al Europei [i Conven]ia de la

Floren]a pentru Protec]ia Peisajului

Urban. Dezbaterile pe marginea cadrului

legislativ au avut drept concluzie faptul

c` m`surile concrete exist` doar \n

form` scris`, speciali[tii \n domeniu fiind

primii care ar trebui s` le fac` publice.

De asemenea, ar trebui ca administra]ia

public` local` s` dea dovad` de serio-

zitate [i consecven]` \n m`surile luate [i

s` \nceap` un proces de repozi]ionare ca

actor principal \n dezvoltarea spa]iul

public.

Ca o concluzie a dezbaterii, trebuie

amintit faptul c` politicile publice \n

domeniul dezvolt`rii urbane necesit` un

efort sus]inut din partea Ordinului

Arhitec]ilor, ca principal` institu]ie ce

reprezint` categoria profesional`, din

partea administra]iei publice locale, dar

[i din partea mass-media, care ar trebui

s` se implice \n informarea corect` a

tuturor cet`]enilor cu privire la pro-

blemele legate de urbanism. Nu \n 

ultimul rând, dezbaterea a l`sat deschis

subiectul pentru speciali[ti, \n vederea

organiz`rii unor evenimente care s`

aduc` \n aten]ia opiniei publice proble-

ma dreptului privat de construire [i a

celui public.
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acestora. |n cadrul discu]iei s-au contu-

rat dou` viziuni distincte de dezvoltare a

spa]iilor verzi. Prima consider` c` dez-

voltarea acestora trebuie s` se fac` pe

nuclee diseminate \n teritoriu, spa]iile

verzi fiind de utilitate pentru cet`]ean. A

doua viziune, opus` celei dintâi, consi-

der` c` dezvoltarea spa]iilor verzi 

trebuie constituit` la nivel macro, sis-

temic. 

Planul privind gestiunea spa]iilor verzi

nu trebuie s` fie elaborat numai prin

constituirea de grupuri tehnice, ci [i prin

popularizarea acestei probleme la nivelul

oamenilor. Importan]a implic`rii cet`]e-

nilor rezult` din func]iile sociale [i de

coeziune ale spa]iilor verzi.

|n ceea ce prive[te rolul arhitec]ilor, este

important ca ace[tia s` fie interesa]i nu

numai de obiectul arhitectural, ci [i de

leg`tura dintre acesta [i spa]iul verde.

Astfel, \ntre]inerea spa]iului verde nu

este numai o problem` a administra]iei,

ci [i a arhitec]ilor [i a peisagi[tilor. 

TUB

Conferin]a „Transcentral Urban Bucure[ti” a prezentat un demers comun a 14

birouri de arhitectur` pentru sesizarea necesit`]ii spa]iilor destinate exclusiv

posesorilor de biciclete [i pietonilor. |n cadrul dezbaterii, au fost discutate

modul \n care a luat via]`  proiectul [i obiectivele acestuia. Constituit ini]ial ca

o ini]iativ` personal`, TUB s-a transformat pe parcurs \ntr-o ini]iativ` cu impact

comunitar. El este rezultatul exprim`rii unei nemul]umiri legate de modalitatea

de gestionare a spa]iului public din Bucure[tiul de ast`zi. Proiectul dore[te

depistarea unor zone disfunc]ionale [i reconstruc]ia acestora, dar [i crearea de

noi zone de interes sau implementarea unui sistem unitar de orientare.

|n opinia ini]iatorilor, trebuie luat` \n considerare o reinventare a Bucure[tiului

pentru a reda cet`]eanului un spa]iu cu o identitate aparte. De aceea, trebuie

creat` o structur` unitar`, un grup de lucru care s` se adreseze nevoilor unor

categorii cât mai diverse precum: bucure[teni activi, turi[ti, pensionari, copii,

tineri care doresc alternative de petrecere a timpului liber. Aceast` structur`

reprezentat` de TUB trebuie s` redea cet`]enilor centrul ora[ului, iar pe termen

lung trebuie s` constituie un factor educativ care s` contribuie la \mbog`]irea

cuno[tin]elor comunitare. 

Ini]iativa a fost primit` cu entuziasm [i a fost \ncurajat`, considerându-se c`

este tot mai mult` nevoie de arhitec]i pentru a construi o identitate viabil` a

Bucure[tiului. S-a sugerat, de asemenea, ideea c` proiectul trebuie s` vizeze

implicarea opiniei publice, a societ`]ii civile, a autorit`]ilor [i a altor factori impli-

ca]i. F`r` cooperare, astfel de ini]iative pot s` fie uitate.

O idee important` amintit` este aceea a segment`rii ora[ului sau cu alte cuvinte

a con[tientiz`rii diversit`]ii sale. Astfel, putem vorbi despre existen]a unor valori

locale ce trebuie con[tientizate, valori care confer` diversitate ora[ului. Prin acest

proiect ora[ul se dore[te reinventat, nu restructurat, se vrea a i se reda aerul de

vitalitate.
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Lans`ri de carte

Igloo media a lansat \n cadrul Anualei de Arhitectur` dou` proiecte editoriale:

„Case din România” [i „Kombinat. Ruine industriale ale Epocii de Aur”. 

Primul album inaugureaz` seria igloo best prin care se continu` campania de

promovare a arhitecturii de calitate. Nou`sprezece locuin]e individuale semnate

de arhitec]i români recunoscu]i vor fi prezentate pe larg \n paginile albumului

„Case din România”, dând seama de modul \n care a evoluat dup` 1990 

conceptul de locuire. 

Observatori aten]i ai mediului arhitecturii autohtone [i, totodat`, implica]i activ

\n promovarea bunului-sim] \n arhitectur`, membri echipei igloo media au

selectat pentru acest album cele mai reu[ite locuin]e individuale realizate \n

România \n ultimii 10 ani, bine\n]eles, dintre cele la care au avut acces. „Sunt

multe alte case \n România care ar fi putut lini[tit participa la aceast` carte, iar

lipsa lor este dat` de dou` motive principale: fie nu le [tim noi, fie proprietarii nu

sunt de acord s`-[i expun` \n acest mod intimitatea”, m`rturise[te Bruno

Andre[oiu \n prefa]a albumului. 

Tocmai pentru c` se delimiteaz` clar de culegerile de „re]ete” de arhitectur`,

aducând \n prim-plan caracterul inovator al fiec`rui proiect, publica]ia se

adreseaz` [i publicului larg, interesat de calitatea vizual` a habitat-ului. „Case

din România” va deveni un instrument de lucru atât pentru beneficiarii care vor

s` cunoasc` arhitectura de calitate din România, cât [i pentru cei interesa]i direct

de domeniul arhitecturii (speciali[tii), care vor avea astfel acces la o imagine de

ansamblu asupra locuirii autohtone.

Cel de-al doilea album, „Kombinat”, a fost lansat la Libr`ria C`rture[ti \n cadrul

unei expozi]ii inedite de fotografie [i \ntruchipeaz` un demers diferit: cartea s-a

n`scut din dorin]a de a nu l`sa \ntunericul [i uitarea s` cad` asupra unor drame

pe care multe ora[e din România au fost obligate s` le tr`iasc`. „Kombinat” este

o metafor` a irecuperabilului, a procentului de irecuperabil pe care mitul indus-

trializ`rii filtrat de ideologia comunist` l-a l`sat \n urm`. Kombinat nu este doar

o grafie diferit` a numelui marilor platforme industriale – „combinate”, ci

numele pe care igloo a ales s`-l dea acelei lumi bizare a ruinelor industriei, a

mon[trilor de beton degradat [i fier ruginit, a siturilor interzise ale defunctei

economii socialiste. poate cea mai grav` expresie construit` a unei ideologii crim-

inale, Kombinat ilustreaz` siluirea unei societ`]i \n numele unei ideologii.

Imaginile extrem de sugestive [i expresive ale fotografului {erban Bonciocat sunt

completate de textele unor arhitec]i [i sociologi: Augustin Ioan, Anca Nicoleta

O]oiu, Liviu Chelcea [i Gabriel Simion, Bruno Andre[oiu. 
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Neoromânesc

Discu]ia din cadrul dezbaterii cu titlul „Neoromânesc" a avut ca punct de 

plecare expozi]ia de fotografie [i texte academice ale unor arhitec]i din

perioada \nceputului de secol XX, perioad` care a fost cea mai prolific` \n

r`spândirea stilului neoromânesc. A[a cum se poate deduce din titlul dezbaterii,

\ntâlnirea s-a dorit a fi o mas` rotund` la care s` participe speciali[ti, dar [i

pasiona]i care s` dezbat` conceptul de „stil neoromânesc \n arhitectura autoh-

ton`" [i \n urma c`reia s` se trag` o concluzie pertinent`.

Cei prezen]i la discu]ie au deschis dezbaterea prin prezentarea cadrului istoric [i

social care a favorizat apari]ia [i r`spândirea unui nou stil de a construi \n perioa-

da deceniului zece din secolul al XX-lea. Acest mod de proiectare a fost mai 

târziu intitulat ca fiind un stil autohton spa]iului românesc fiind un amestec de

influen]e tradi]ionale autohtone, dar [i de \mprumut, \n jurul c`ruia s-au specia-

lizat o serie de arhitec]i. Stilul poart` denumirea de neo-românesc pentru simplul

motiv c` diferite propor]ii care compun un proiect arhitectural sunt inspirate din

modalitatea de construire a culelor oltene[ti [i a

fostelor palate domne[ti care au fost la rândul lor

puternic influen]ate de stiluri romantice meditera-

neene [i orientale. Nu \n ultimul rând, stilul a fost

prezentat ca o tendin]` specific` \n construc]iile cu

beneficiari priva]i, \n vilele din zona Parcului Carol,

Her`str`u sau Cotroceni. Cât prive[te spa]iile 

publice din Bucure[ti, nu s-a putut spune c` au fost

puternic influen]ate de acest stil de[i urmele stilului

se mai z`resc \n câteva edificii precum [coala

Central` sau Casa Mina Minovici. Poate c` [i multe

dintre aceste edificii au suferit dup` urma inter-

ven]iei politice din epoca socialist`.

De asemenea, cei prezen]i la discu]ie nu au ezitat s` critice dezvoltarea acestui stil

de arhitectur`, f`când apel la tendin]ele politice, dar [i ideologice care au influ-

en]at impunerea sa. Un rol important \n r`spândirea construc]iilor l-a avut [i ceea

ce participan]ii la discu]ie au numit a fi „opinia public`”. Mai exact este vorba de

dorin]a beneficiarului sau a clientului din acea perioad` de a-[i personaliza spa]iul

prin excesiva epatare a unui stil considerat autohton. El nu s-a impus prea mult

timp, dovada vie fiind emergen]a stilului modern \n perioada interbelic`.

Discu]ia a fost accentuat` de interven]iile din public, prin care s-a \ncercat s` se

reconsidere pespectiva din care este privit acest stil. Prin urmare, s-a vehiculat

ideea c`, indiferent de motivele care au stat la baza r`spândirii stilului, el

reprezint` o perioad` istoric` din evolu]ia arhitecturii autohtone care nu trebuie

s` fie neglijat [i prin care se pot atrage speciali[tii pasiona]i din mediul

interna]ional. 

|n concluzie, dezbaterea a confirmat faptul c` stilul nu va putea fi reintrodus \n

peisajul urbanistic din prezent din pricina tendin]elor generale de aliniere la stilul

high-tech, minimalist. R`mâne ca speciali[tii din domeniu s` conserve ceea ce a

r`mas [i s` se a[tepte o nou` de[teptare a dorin]ei beneficiarului de a ini]ia 

astfel de construc]ii. 



37

e
ve

n
im

e
n

te
A

N
U

A
LA

20
07

Case care plâng

Proiectul „Case care plâng” a fost ini]iat de un colectiv de studen]i din cadrul
Universit`]ii de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”. El a fost prezent [i \n cadrul

Anualei de Arhitectur` printr-o expozi]ie intitulat` „Dinspre trecut – pentru viitor”, pe
marginea c`reia ini]iatorii au lansat privitorilor invita]ia de a c`uta un r`spuns pentru
\ntrebarea: „Timpul trece, casele r`mân?”. |n cadrul conferin]ei, studen]ii au explicat
importan]a proiectului pentru conservarea patrimoniului arhitectural bucure[tean. De
asemenea, a fost semnalat rolul educativ pe care acest proiect \l are pentru studen]ii
de la arhitectur`, deoarece, \n opinia ini]iatorilor, trebuie \n]eleas` arhitectura veche
pentru a putea construi arhitectur` nou`. |n ceea ce prive[te m`surile concrete luate
\n vederea conserv`rii acestor case, au fost enumerate: construc]ia unei baze de date
cu locuin]ele vizate de proiect [i cu proprietarii acestora, expozi]ii precum cea care a
fost organizat` la C`rture[ti sau cea organizat` \n colaborare cu Metrorex, expozi]iile
de pe Arthur Verona sau filmul conceput de studen]i prin care s-a \ncercat s` se sub-
linieze faptul c` pentru a tr`i casele au nevoie de oameni.
S-a discutat de asemenea [i despre amploarea pe care a luat-o proiectul, acesta
reu[ind s` \[i fac` sim]it` prezen]a [i \n alte centre urbane precum Cluj sau Ploie[ti.
Un obiectiv al proiectului este acela de a crea premisele necesare pentru un dialog
\ntre utilizatorii caselor [i administratorii spa]iului urban. O problem` a acestui demers
a fost semnalat` la nivelul celor care folosesc spa]iul urban, adic` al proprietarilor
caselor. Dac` din punct de vedere juridic se poate afla relativ u[or dac` o cas` se afl`
\n patrimoniul arhitectural sau nu, când este vorba de proprietar este mai complicat.
Aceasta se explic` \n primul rând prin faptul c` multe dintre case au un proprietar
incert sau sunt mai multe persoane care revendic` aceea[i cas`. O alt` problem` ar
fi faptul c` nici chiar \n cazul caselor cu proprietar cunoscut dialogul nu se desf`[oar`
facil. Mesajul proiectului se \ndreapt` astfel c`tre proprietarii caselor pe care ini]iatorii
doresc s` \i informeze [i s` \i sensibilizeze cu privire la casele \n care locuiesc [i la
modul prin care acestea pot fi restaurate.
De[i nu \[i propun s` egaleze cu profesioni[tii, a[a cum amintea unul dintre studen]ii
implica]i \n proiect, \n cadrul discu]iei s-a lansat ideea continuit`]ii proiectului prin
demersuri similare, prin \ncurajarea apari]iei unor grupuri cu scopuri apropiate [i, nu
\n ultimul rând, prin educarea viitorilor proprietari. De aceea, ini]iatorii proiectului \[i
propun ca \n toamn` s` organizeze o serie de ateliere \n licee pentru a trage un sem-
nal de alarm` privind degradarea patrimoniului arhitectural.
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L
ocuitorii ora[ului Bucure[ti tr`iesc ast`zi \ntr-un mediu urban marcat de

numeroase probleme. Multe dintre acestea \[i au originea \n nerespectarea drep-

turilor fundamentale ale cet`]eanului. Altele \n ne\n]elegerea datoriilor pe care

le avem fa]` de ora[ [i a felului \n care este alc`tuit acesta. 

Carta urm`re[te deschiderea unui proces participativ de creare a unor politici urbane.

Avem nevoie s` punem laolalt` viziunea administra]iei cu cea a publicului, a spe-

ciali[tilor [i a reprezentan]ilor societ`]ii civile angaja]i \n activit`]i legate de via]a

urban` \n Bucure[ti. Prin acest document urm`rim stimularea dezbaterii publice pen-

tru introducerea pe agenda politic` a problemelor reale ale ora[ului [i a calit`]ii vie]ii

\n acesta. Principiile generale sunt \nso]ite de un scurt inventar al problemelor curente

[i de propuneri ce vizeaz` scoaterea \n eviden]` a punctelor slabe de pe agenda

urban` actual`.

DREPTUL LA ORA{

Bucure[tenii au dreptul la locuire. 

Spa]iile de locuit sunt prea pu]ine [i se dezvolt` exclusiv ca investi]ii private. |n ultimii ani 

suntem martorii unei demisii a administra]iei de la datoria de a furniza locuin]e pentru tineri,

studen]i, familii numeroase, familii cu dificult`]i financiare, persoane cu handicap, b`tråni,

refugia]i, persoane f`r` ad`post. Aproape to]i ace[tia nu se pot integra \n societate f`r` a avea

la dispozi]ie o locuin]` decent` care s` \i cazeze, cel pu]in temporar. |n loc s` rezolve situa]ia,

societatea noastr` o agraveaz` prin evacu`ri, evic]iuni [i demol`ri care duc la formarea de ghe-

touri ale s`r`ciei, care cresc cu repeziciune \n diverse zone ale ora[ului. Situa]ia locuin]elor

poate deveni dramatic` [i \n cazul unui cutremur devastator atåta timp cåt nu exist` terenuri

[i construc]ii preg`tite s` preia un num`r mare de oameni r`ma[i f`r` cas` \n urma unui 

cataclism major.

Bucure[tiul trebuie s` aib` un parc consistent de locuin]e sociale, locuin]e de urgen]` [i

locuin]e de necesitate. 

Calitatea locuirii este stråns legat` de cea a dot`rilor [i a utilit`]ilor urbane. Exist` prea multe

zone subechipate edilitar \ntr-un ora[ cu preten]ii de capital` european`. Obiectivele de utili-

tate public` sunt prea rare [i subdimensionate. Avem dreptul la spitale [i [tranduri \n toate

cartierele. Avem nevoie de gr`dini]e \n care copiii nu se calc` pe picioare. Avem dreptul de a

circula cu u[urin]` pe toate trotuarele, dup` cum avem dreptul de a ne parca ma[ina \n condi]ii

de siguran]` [i f`r` a fi tot timpul la måna poli]iei. 

Accesul egal la dot`ri urbane, la servicii [i utilit`]i publice este un drept al locuitorilor, nu o

simpl` problem` de investi]ii.

Locuirea nu este doar ad`postire, este un act cu dimensiuni culturale prin care ne \nscriem \n

spa]iul urban, \n cel social [i \n cele din urm` \n istorie. Politicile de locuire nu pot fi reduse la

num`rul de case realizate, ridicol de mic pån` \n momentul de fa]`, ci trebuie s` ia \n consi-

derare calitatea locuin]elor [i modul lor de a se rela]iona cu ora[ul. Locuirea este deschidere

c`tre comunitatea din care facem parte, chiar dac` a locui \mpreun` nu \nseamn` a locui la fel.

Melanjul urban pe care l-am mo[tenit din comunism \[i are virtu]ile ei, iar diversitatea [i iden-

titatea trebuie s` apar` ca valori centrale \n propunerile de politici urbane. Asist`m ast`zi la o

dezvoltare pur speculativ` a locuin]elor [i la atomizarea ora[ului prin proiecte imobiliare

autiste. Bucure[tiul este un ora[ sigur [i cu oameni deschi[i, care \[i pierde ast`zi una dintre

calit`]ile sale principale, permeabilitatea spa]iilor [i unitatea de locuire, prin proliferarea gar-
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Pe 30, 31 mai [i 1
iunie, au avut loc la
Institutul Francez
din Bucure[ti o
serie de dezbateri
[i ateliere de lucru
care au pus \n dia-
log, \n prezen]a
publicului, dou`
categorii de actori
care sunt extrem 
de importante \n
procesele de trans-
formare urban`:
reprezentan]i ai
unor departamen-
te-cheie din admi-
nistra]ia local` [i
respectiv persoane-
resurs` ce lucreaz`
\n cercetare, \n
firme de consul-
tan]` sau \n dome-
niul asociativ. |n
final, ATU (Asocia-
]ia pentru Tranzi]ie
Urban`), organiza-
tor al evenimentu-
lui, a anun]at
lansarea proiectului
de construc]ie a
unei „Carte a
Politicilor Urbane
pentru Bucure[ti”. 
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durilor opace, \nmul]irea aberant` a cåinilor [i agen]ilor de paz` [i folosirea excesiv` a sårmei

ghimpate. Dac` ne dorim un ora[ european trebuie s` ne asigur`m c` spa]iile publice au 

continuitate [i o bun` rela]ie cu cele private.

Propunem dezvoltarea de modele noi de locuire; spunem NU perpetu`rii modelului blocului

comunist sub ve[minte capitaliste de tip fa]ad` cortin`. Nu vrem ziduri sau garduri \n jurul

caselor, blocurilor [i cartierelor noi sau vechi.

Avem dreptul la siguran]` [i nu o vom ob]ine ascunzåndu-ne \n spatele zidurilor, interfoanelor

[i camerelor de supraveghere. Prin segregarea zonelor cu probleme sociale nu facem decåt s`

punem bazele viitoarelor revolte urbane. Avem dreptul la acces \n \ntregul ora[, la malurile

tuturor lacurilor, la confort urban \n toate zonele. Privatizarea zonelor publice trebuie s`

\nceteze. Procesul de segregare reziden]ial` trebuie echilibrat prin m`suri active de politici

urbane.

NU ghetourilor [i zonelor interzise \n Bucure[ti! NU ocup`rii malurilor de lac cu vile [i cluburi

private!

Avem dreptul la un mediu s`n`tos.

Poluarea ne reduce speran]a de via]`. Poluarea de toate felurile afecteaz` drastic calitatea vie]ii

de zi cu zi. Avem dreptul la lini[te: claxoanele, motocicletele, ATV-urile, sirenele, alarmele de

automobil, ma[inile care ruleaz` mesaje publicitare \n ritmuri vesele ne fac via]a dificil` [i au

un efect dezastruos asupra s`n`t`]ii pe termen lung. 

Cursele de motociclete [i de ma[ini „tunate” trebuie s` se desf`[oare \n afara ora[ului, pu-

blicitatea trebuie s` fie t`cut`, utilajele care fac zgomot trebuie s` pl`teasc` o tax`, concertele

trebuie s` fie mai scurte [i mai bune. Trebuie s` fim aten]i la toate sursele de poluare, nu numai

la automobile: un scuter polueaz` cåt o ma[in` echipat` cu un motor euro 4. Dac` introducem

\n ora[ un milion de ma[ini [i t`iem un milion de copaci, \n loc de oxigen vom respira benzen.

Trebuie s` plant`m la loc cei un milion [i jum`tate de arbori t`ia]i \n ultimii 18 ani.

DREPTUL LA MEMORIE

Este acela[i lucru cu dreptul la identitate. Demolarea barbar` din anii '80 ne-a plasat deja \n rån-

dul ora[elor europene v`duvite de memorie. Anii tranzi]iei au dublat dezastrul declan[at de

Ceau[escu. Nu vom deveni o capital` european` construind \nc` un milion de metri p`tra]i de

birouri [i depozite, ci punånd \n valoare ce ne-a mai r`mas din ora[ul lotiz`rilor, din mahalale [i

din centrul istoric. Lupta pentru modernizare nu mai trebuie s` distrug` construc]iile existente.

Trebuie s` facem justa alegere \ntre o memorie bizantino-otoman`, una modernist`, una fran-

cez`, una stalinist` [.a.m.d. [i feti[izarea cåtorva ruine scoase din circuitul urban. Ceea ce

p`streaz` acum, cu eforturi uria[e, speciali[tii, este prea pu]in pentru a defini identitatea ora[ului. 

Trebuie s` p`str`m mai mult din tot ceea ce

avem.

Pe de alt` parte, monumentele noi apar cu o

repeziciune demn` de o cauz` mai bun`,

peste noapte, f`r` avize [i f`r` consultare

public`. Memoria recent` este configurat`

exclusiv de c`tre politicieni demagogi, spriji-

ni]i de arti[ti egocentrici, f`r` a ]ine cont de

p`rerea popula]iei [i uitånd c` un adev`rat

monument este un obiect \n care oamenii se

\[i reg`sesc valorile, nu doar un loc \n care

punem coroane.  

Vrem s` ne moderniz`m ora[ul r`månånd

bucure[teni. Vrem s` fie respectat` identi-

tatea [i memoria ora[ului.

DREPTUL LA CULTUR~

A fi locuitor de ora[ \nseamn` a face parte

din una sau mai multe dintre culturile pe care

le ocrote[te acesta. Individualismul este

indiferen]` fa]` de cultura celuilalt, indife-

ren]a este incultur`. Vrem ca marile expozi]ii

europene s` vin` [i la Bucure[ti, vrem muzee

adev`rate nu depozite pr`fuite, mai tot tim-

pul \nchise. Cartierele de blocuri sufer` cel

mai tare de lipsa culturii. Locuitorii de aici

sunt la fel de cura]i, de \nal]i [i de de[tep]i ca

[i cei din centru, dar \[i petrec mai tot timpul

liber la scara blocului.

Avem ora[e noi \n jurul Bucure[tiului, lipsite

total de dot`ri culturale: vom avea urbani-

zare f`r` a avea [i ora[. Bucure[tiul are o

lips` cronic` de or`[eni, pentru c` toat`

cultura sa se g`se[te \n centru. 

NU urbaniz`rii f`r` cultur` urban`, NU

ghetoiz`rii culturale!

DREPTUL LA PARTICIPARE

Trebuie s` avem proiecte urbane cu partici-

pare cet`]eneasc`. Proiectele de dezvoltare [i

investi]ii trebuie s` capete form` prin con-

sultare public`. Aceasta trebuie s` fie real`,

la scara \ntregii comunit`]i afectate de

decizia respectiv`. Nu mai este acceptabil`

mimarea consult`rii prin anun]uri \n holul
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nimic bun pentru el, de ce nu v` duce]i s` locui]i \n alt` parte? Dac` doar munci]i aici, dar v`

distra]i tot timpul afar` din ora[, de ce nu v` muta]i \ntr-o rulot`? Dac` v` doare atunci cånd

e murdar, dar nu face]i nimic ca s` fie mai curat, de ce v` mai plånge]i?

Nu ne na[tem urbani, ci devenim urbani. Urbanitatea este [i rezultatul unei autoeduc`ri, este

o op]iune de via]`. A fi urban cere un efort de adaptare la un sistem de valori sociale [i morale.

Avem datoria de a \n]elege ora[ul, de a-i \n]elege valorile, de a-i cunoa[te istoria, pentru a

putea s` \i imagin`m viitorul. 

Ora[ul este un bun comun, un spa]iu \mp`rt`[it cu cei de lång` noi. El trebuie s` devin` un

spa]iu al intersec]iilor nu unul al tangen]elor. Nu tr`im unul lång` altul, ci unul cu altul,

\mp`r]ind \ntre noi, cotidian, acest teritoriu. Aceast` convie]uire nu poate fi construit` decåt

pe baza respectului \ntre oamenii cet`]ii [i pe baza accept`rii diferen]elor. Ora[ul nu este suma

caselor noastre, ci suma celor care \l locuiesc. 

Dac` ne dorim un Bucure[ti urban, trebuie s` fim fiin]e urbane.

DATORIA DE A PARTICIPA

Este evident c` nu ne dorim s` tr`im mai bine. |n ora[ele \n care oamenii doresc s` tr`iasc`

bine chiar reu[esc asta. Tirana, un fost ora[ socialist \ntr-o ]ar` s`rac` a devenit \n cå]iva ani un

ora[ curat, cu o dezvoltare echilibrat`, cu trotuare libere de ma[ini [i blocuri colorate, un ora[

\n care se tr`ie[te mai bine dec\t la Bucure[ti. Singurele noastre realiz`ri sunt \nlocuirea 

bordurilor de granit cu unele de beton [i plantarea de ghivece str`juite de pl`ci cu numele 

primarilor. Nu e vina primarilor c` nu reu[esc s` fac` lucruri pentru noi, e vina noastr` c` nu

[tim s` cerem. E vina noastr` c` nu ne opunem atunci cånd suntem convin[i c` nu e bine.

Nu vom reu[i s` mi[c`m ceva decåt prin participarea fiec`ruia la deciziile legate de ora[. Avem

datoria de a ne folosi dreptul la participare.

DATORIA DE A AVEA GRIJ~ 

Dincolo [i dincoace de gard totul ne apar]ine. Trebuie s` avem grij` de trotuare, locuri de joac`,

sta]ii de autobuz.

Avem nevoie de a perpetua memoria ora[ului, ocrotind detaliile de arhitectur`. Mozaicul [i 

similipiatra arat` mai bine cr`pate decåt vopsite cu vopseluri ieftine, strident colorate. Tencuiala

veche, cu nuturi [i ornamente, trebuie reparat`, nu \nlocuit` cu tencuial` la sac \ntins` cu

dri[ca. S` nu uit`m c` fa]ada casei nu ne apar]ine nou`, proprietari sau locatari, ci ora[ului [i

comunit`]ii urbane \n ansamblul ei.

Nu trebuie s` mai distrugem vegeta]ia. Nici s` rupem flori, nici s` t`iem arbori pentru c` las`

umbr` pe ferestre. |n ciuda aparen]elor [i a ideilor preconcepute, [i buruienile sunt plante, ele

particip` la biosistemul urban. Nu trebuiesc smulse doar pentru a l`sa s` se ridice norii de praf

\n locul lor.

Mucul de ]igar`, mucii [i fecala canin` nu au ce c`uta pe trotuar. Pere]ii nu au nevoie s` fie

uda]i cu urin` ca s` creasc` mari. Cur`]enia este simplu de p`strat. Trebuie doar s` ne ima-

gin`m trotuarul ca pe covorul din apartamentul personal. 

A[a cum ne respect`m propria locuin]`, a[a trebuie s` respect`m [i spa]iul public. Micii [i berea

la p`dure sunt la fel de buni dac` strångem resturile \nainte de plecare. Gunoiul trebuie reci-

clat, pån` acum numai rromii cu c`ru]ele lor pitore[ti, dar eficiente, au \ncercat s` acopere lipsa

de politici \n domeniu. Singura reac]ie a fost s` li se interzic` s` mai caute fier vechi, pentru a

nu mai jena ma[inile produc`toare de gaze de e[apament. Pentru a putea fi reciclat gunoiul

trebuie sortat, din pubela cet`]eanului pån` la groapa de gunoi.

Trebuie s` p`str`m [i urme ale istoriei incomode, trebuie s` distrugem mult mai pu]in din ceea

ce \nc` mai func]ioneaz`.

Vom avea numai dac` vom p`stra. 

prim`riei sau prin publicarea pe situri obscure

de internet. Dialogul trebuie s` fie consistent

[i deschis, cu participarea cet`]enilor [i a spe-

ciali[tilor implica]i \n proiectul urban. Eterna

scuz` a lipsei de timp pe care o iau \n bra]e

deciden]ii no[tri este una pe care adminis-

tra]iile din ora[ele mari ale lumii au abando-

nat-o demult. Este nevoie de timp [i de

resurse pentru a face consultare cet`]e-

neasc`. Este nevoie de centre de consultare,

de implicarea [i sus]inerea organiza]iilor

neguvernamentale, de ascultarea vocilor

tuturor actorilor urbani, de la marii investitori

p\n` la copiii de gr`dini]`.

NU deciziilor luate \n spatele u[ilor \nchise!

NU deciziilor luate exclusiv pe criterii eco-

nomice! DA concursurilor de arhitectur` [i

urbanism f`cute publice [i prezentate spre

consultare cet`]enilor! DA proiectelor urbane

realizate prin mijloace participative!

DREPTUL LA PEISAJ

Peisajul urban este rezultatul locuirii istorice a

unui teritoriu. Este cadrul in care ne

desf`[ur`m existen]a colectiv`, este imaginea

unui dialog \ntre natur` [i cultura urban`.

Vrem s` ne plimb`m pe malul lacurilor f`r` a

s`ri gardurile gr`dinilor privatizate abuziv.

Bucure[tiul este un ora[ str`b`tut de ape pe

care nimeni nu le mai poate atinge [i uneori

nici m`car vedea. Vrem ca lacurile [i råurile s`

apar]in` tuturor bucure[tenilor. Vrem p`du-

rile \napoi. Nu vrem s` ne plimb`m prin

p`duri de birouri. Bucure[tiul nu a fost [i nu

trebuie s` devin` un ora[ de B`r`gan. Peisajul

este un bun de patrimoniu care trebuie s` fie

accesibil tuturor [i respectat de fiecare \n

parte. Peisajul urban este un bun public.

Cerem s` ni se respecte dreptul de a avea un

ora[ frumos. Frumuse]ea este o valoare eco-

nomic`, este echilibrul vie]ii de zi cu zi [i este

garan]ia viitorului acestui ora[. 

DATORIA DE A IUBI ORA{UL

Iubirea de ora[ e ca iubirea fa]` de propriii

copii [i ca iubirea fa]` de p`rin]i. Nu e 

pasional`, nu e schimb`toare, e o iubire

responsabil`, f`r` toane [i condi]ii, f`r`

[antaje [i preten]ii. Dac` nu v` place nimic la

ora[ul `sta, dac` nu \l \n]elege]i [i nu v` dori]i



Placa u[oar` pe baz` de ciment
Aquapanel Cement Board® este un
produs de avangard` ce înglobeaz` peste
25 de ani de experien]` \n domeniul
tehnologiei pl`cilor armate de beton u[or.
Acest tip de plac` ofer` arhitec]ilor alterna-
tiva ideal` la pl`cile din material lemnos, la
pere]ii masivi din zid`rie sau la sisteme 
similare de fa]ade ventilate.
Cu  Aquapanel Cement Board® se
pot ob]ine suporturi rezistente \n condi]ii
de umiditate mare [i la ac]iunea direct` a
apei. Knauf ofer` astfel un produs solid,
durabil cu aplicabilitate la exterior –
tuneluri, structuri de pere]i exteriori, case
de lemn, fa]ade ventilate.
Sistemele de fa]ade ventilate cu
Aquapanel Cement Board® se pot
grupa \n dou` categorii, \n func]ie de
tipologia fa]adei: ca perete de \nchidere de
sine st`t`tor sau ca placare pe un perete
masiv structural. Peretele de \nchidere de
sine st`t`tor poate avea structura din lemn
sau din profile metalice.

Varianta de placare pe un perete structural este o solu]ie atåt pentru rezolvarea fa]adei unei cl`diri noi, cåt [i pentru reabilitarea

[i refacerea unei fa]ade existente.

Avantajele sistemelor de fa]ade ventilate:

- protec]ie termic` [i fonic` suplimentar` prin ad`ugarea unui strat de vat` mineral`

- eliminarea pun]ilor termice [i a condensului datorit` termoizol`rii cl`dirii la exterior [i a stratului de aer ventilat dintre ter-

moizola]ie [i placare

- protec]ie la vånt [i intemperii 

- rapiditate \n execu]ie 

- montare facil`

- suprafa]` perfect plan`

Sistemele de fa]ade ventilate cu sistemele uscate

Aquapanel® permit rezolvarea \nchiderii unei

cl`diri, cu toate avantajele unei fa]ade ventilate,

f`r` a impune un rabat de la cerin]ele strict

estetice [i modelarea spa]ial` gåndit` de arhi-

tect. Cu Aquapanel Cement Board®

fa]ada poate fi proiectat` cu orice tip de finisaj

clasic: tencuial` decorativ`, vopsea de fa]ad`,

plac`ri etc.

Ceea ce este absolut remarcabil este faptul c`

placa de Aquapanel Cement Board® poate

fi finisat` cu elemente din granit sau piatr` nat-

ural` \n limita unei \nc`rc`ri de 45kg/mp [i

folosind adezivi compatibili. Nu este de neglijat

nici faptul c` placa poate fi curbat`, creåndu-se

practic orice form` dorit` de arhitect. Pentru

detalii tehnice specifice, speciali[tii firmei Knauf

v` stau la dispozi]ie cu 

consultan]`, documenta]ii [i asisten]` pe [antier.

Aquapanel® Cement Board
Placa de ciment pentru fa]ade inteligente

Sisteme de placare \n sistem de fa]ad` ventilat` cu Aquapanel Cement Board®

Detaliu axonometrie

1.   AQUAPANEL Cement Board Outdoor

2.   AQUAPANEL Tyvek StuccoWrap – folie perspirant`

3.1 Mortar de armare

3.2 Plas` de armare 

3.4 Tencuial` decorativ`

6. Aquapanel band` de armare a rostului [i mas` de

[paclu

25. Structur` metalic`

30. Termoizola]ie 

31. Placare la interior, ev. placa Knauf GKB

40. Barier` de vapori
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STREET DELIVERY, Bucure[ti
Petic de libertate urban`

A
venit timpul s` ne d`m jos ochelarii de cal [i s` ne lu`m ora[ul \n primire. Poate

nu tot ora[ul, dar m`car o strad`, strada Pictor Arthur Verona, deschis` [i

ochiului [i piciorului pentru trei zile \n perioada 1–3 iunie. Proiectul „Street

Delivery”, organizat de cei doi vecini – Ordinul Arhitec]ilor din România [i Libr`ria

C`rture[ti –, demarat \n prim`vara anului trecut \n aceea[i loca]ie, \[i propune s` ofere

o alternativ`, s` reclame spa]iul pietonal acaparat \n mare parte de cel rutier [i s` \l

foloseasc`\n spirit artistic pentru instigarea comunit`]ii la interac]iune, la exprimare, la

via]` urban` \n alt` accep]iune. Traseul cultural de pe Verona a inclus [i vizitarea mon-

umentelor arhitectonice care au f`cut din aceast` loca]ie o emblem` a demersului de

responsabilizare social` prin accentuarea importan]ei spa]iului public [i a mo[tenirii

istorice \n dezvoltarea urbei. Oamenii au putut astfel sim]i atmosfera \nc`rcat` de ani

a Casei Dimitrie Sturdza (actuala Libr`rie C`rture[ti), a Casei Ion Mincu (sediul OAR),

a Bisericii Anglicane, a {colii Centrale sau a Casei Miclescu. 

Evenimentul a fost un efort unanim de revitalizare a spa]iului public. De la turul cu

autobuzul prin ora[ \n c`utarea „caselor care plâng”, la vernisaje de expozi]ii de arhi-

tectura \n aer liber: TransCentral Urban Bucure[ti, PUZ „Traseul cultural Verona”, o

propunere de trasee pentru biciclete, un proiect interactiv – Imaginea urbanistic` a

Bucure[tiului, propus de Asocia]ia pentru Tranzi]ia Urban` precum [i o expozi]ie de

amenajare peisagistic` a parcului Gr`dina Icoanei. A fost muzic` de tot felul, \ncepând

cu Ada Milea [i continuând cu DJ-i Sergei & Koshimin, Candcum & Raoul Duke,

Cosmiq Microbiq, Sauvage [i Tom Wilson. S-au vizionat apoi filme de scurtmetraj

(Diminea]a, Bricostory, Acas`, Lampa cu C`ciul`), au fost proiectate fotografii sau

SMS-uri pe cl`diri (Paul Notzold sub titlul „TXTual healing”). Cl`dirile au fost umplute

de graffiti, Lori [i Omar au desenat chiar un calcan pe acoperi[ul Libr`riei C`rture[ti.

[i iar a fost muzic`: DJ set Rusu & Flore, Concertul Fanfarei de Pompieri, Concert de

org` oferit de Biserica Anglican`, Brazda lui Novac, Artan & Dezzdemona. |n cadrul

unui proiect de s`n`tate public`, a fost amplasat` o instala]ie de agrement „Canotaj

pe Her`str`u”, iar La Strada Deco a amenajat o sufragerie \n care s` \]i po]i trage

sufletul. Copiii au fost \nv`]a]i s` picteze vase de lut [i oamenii mari au desenat cu

creta pe asfalt. Cu to]ii au s`rit pe trambulin` [i s-au b`tut cu ap`, iar când a fost

vorba de Free Hug, lucrurile au fost l`sate \n voia lor. 

Iar asta nu e decât o p`rticic` din ce a fost de fapt. O nebunie. Pare mult mai haotic

decât traficul cu care suntem obi[nui]i. Dar nu e decât un petic de libertate urban`. /

Ioana Cotulbea; foto: Mirela Duculescu

Via]a cotidian` ne-a

antrenat foarte bine

jocul picioarelor \ntre

frân`, accelera]ie [i

ambreiaj, ochiul pentru

a remarca de departe

culorile semaforului,

[oferii care ar fi trebuit

s` fie pietoni sau

pietonii intoxica]i care

se defuleaz` nebune[te

croindu-[i drum prin

locurile pe unde ar tre-

bui s` circule doar

[oferii. Un haos care \n

timp a devenit banal, o

p`rticic` din monotonia

vie]ii cotidiene a mai

tuturor locuitorilor

ora[ului, delimitând

secven]ial job-ul de cas`

[i casa de teras` sau

club, dup` preferin]ele

fiec`ruia. |n felul aces-

ta, ora[ul ar putea la fel

de bine s` fie sat, cu

condi]ia s` aib` marcaje

[i semne de circula]ie.



L
a Bienala de Arhitectur` de la Vene]ia, editia 2006, cu tema
„Ora[e, arhitectur`, societate”, România s-a prezentat cu un
proiect numit ini]ial „Dreamville” ulterior „Remix! Dram`

urban` pentru nou` cuburi [i mai mul]i juc`tori”, un proiect artistic,
[tiin]ific [i social, privind dezvoltarea urban` [i teritorial` a României.
Expozi]ia, ce se concretizeaz` într-un studiu amplu privind arhitec-
tura de tranzi]ie a ]`rii pres`rat` printre r`m`[i]ele fostului regim, se
desf`[oar` între 7 [i 26 iunie la Sala Dalles. Chiar dac` proiectul celor
patru arhitec]i din echipa de la Arhitectura (Constantin Goagea,
Cosmina Goagea, {tefan Ghenciulescu, Justin Baroncea) [i un socio-
log (Ana Bleahu) se prezint` într-o form` final`, el nu va fi 
concluzionat decât dup` ce publicul va vota, la rândul s`u, calea
transform`rilor arhitecturale viitoare.
Într-o prim` faz` ]i se prezint` realitatea, un conglomerat haotic de
voin]e [i sim]iri izolat ermetic în cutii simple din placaje. Pe cât de
ireal` ]i-ai dori s` fie imaginea României tale, pe atât de veridic` este
prezentarea axat` pe nou` categorii fundamentale descriind „mituri
teritoriale”: energii [i poten]iale, spa]iul public, modele de locuit
(casa de vis), segregarea social` (gentrificarea opus` s`r`ciei
extreme), problemele ecologice, monumentele [i patrimoniul,
ora[ul, satul, planificarea. Jocul derutant al contrastelor vizuale din
arhitectura româneasc` angrenat de discrepan]ele sociale [i culturale
uria[e prezint` o ]ar` complex` cu viziuni diverse. Asta ca s` privim
jum`tatea plin` a paharului; r`mâne îns` cealalt` jum`tate în care
r`sun` cu un ecou uimitor întrebarea „ce e de f`cut?” sau „mai e
ceva de f`cut?” pentru a ne redobândi identitatea na]ional`. În con-
textul r`bufnirilor de personalitate, mai mult sau mai pu]in cultivate
din punct de vedere artistic, din ultimii 17 ani, proiectul „Remix!”
propune o solu]ionare adecvat`, [i anume o alegere colectiv` [i nu
o direc]ie impus`. Jocul celor nou` cuburi sper` s` direc]ioneze 
caracterele individualiste deja bine conturate ale românilor într-o
manier` constructiv` c`tre un numitor comun, responsabilizându-i în
acest fel atât cu privire la ograda lor, cât [i la ]inuturile ce o împrej-
muiesc. Se ob]ine astfel o viziune global` asupra trecutului, prezen-
tului [i viitorului artistic [i social al ]`rii, care sper`m s` nu semene cu
studiul prezentat în prealabil. Oamenii obi[nui]i se angajeaz` s`
r`spund` la nou` întreb`ri simple, cu patru variante de r`spuns,
dezv`luind în acest fel în]elegerea proprie a unor concepte atât de
bine definite pentru arhitec]i [i urbani[ti, ca ora[ul, spa]iul public,
satul, dezvoltarea local`. Analiza este structurat` în jurul a trei vari-
abile dihotomice: modernitate – tradi]ionalitate, individualitate –
colectivitate, orientare ecologic` – dezvoltare, iar întreb`rile sunt 
formulate în a[a fel încât fiecare dintre ele s` primeasc` o cota]ie
proprie din partea participantului. Întrebarea final` este îns`: Cât de
elocvent va fi rezultatul, în contextul în care expozi]ia este vizitat` de
o categorie social` bine delimitat`, din care doar unii dintre expo-
nen]i vor accepta s` se implice activ [i s` rezolve puzzle-ul, în timp
ce tocmai aceia care au contribuit cel mai mult la crearea st`rii
actuale de haos vor continua s` î[i construiasc` lini[ti]i c`mine argin-
tii cu pere]i roz? 
Câ]i dintre noi vor s` „remixeze” România? Câ]i sunt deranja]i de
mizerie, de kitsch-ul opulent, de uniformitatea comunist` ascuns`
sub culori violente? / Ioana Cotulbea44
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Câ]i dintre noi vor s` „remixeze” România?
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Editura Paideia a

lansat pe 19 iunie, la

Libr`ria C`rture[ti,

patru titluri de carte

despre arhitectur`, de

patru autori din trei

genera]ii diferite, \n

dou` colec]ii, dintre

care una nou`.

PATRU C~R}I NOI DE ARHITECTUR~

LA EDITURA PAIDEIA 

|
n colec]ia „Spa]ii imaginate” au ap`rut „Arhitect sub comunism” de Ion Mircea

Enescu [i „Supra-teoretizarea arhitecturii” de Cosmin Caciuc. Primul nume este

binecunoscut: arhitect de substan]` [i o fire iscoditoare, venerabilul domn Enescu

ne surprinde cu o carte de memorii asupra \ntregii sale vie]i profesionale. Este o carte

emo]ionant`, o spunere de tot ([i de toate), \n care genurile se \ntrep`trund, iar flu-

xul con[tiin]ei r`zbate, unificând episoade [i dând sensuri noi acolo unde, poate, mai

\nainte el nu exista sau era diferit. |n plus, domnul arhitect Ion Mircea („Ciuli”, pen-

tru prieteni) are un umor [i o verv` irezistibile, f`r` \ns` a ocoli tu[ele de gravitate,

acolo unde ele sunt imperios necesare. Al`turi de o documentare vizual` a propriei

activit`]i sunt [i recenziile dumisale de carte [i, poate cele mai impresionante, docu-

mentele de istorie personal` care, venind dintr-o epoc` al c`rei principal atribut 

pentru un istoric este absen]a de surse citabile, fac figur` de invita]ie la m`rturisire a

tuturor celor care au ceva semnificativ de spus despre istoria recent` a arhitecturii

române[ti.

La polul opus se situeaz` prima carte a lui Cosmin Caciuc, forma contras` a docto-

ratului s`u recent. Cosmin \ncearc` „din prima” s` ofere o carte complet`, un 

instrument de lucru, cu metodologie [i cu termeni proprii. Cred c` este primul argu-

ment al unui viitor cercet`tor important care, dac` va reveni „formatat” academic din

bursa Fulbright unde pleac` anul acesta, ne va putea oferi surprize \ncânt`toare 

\ntr-un domeniu unde nu exist`, vai, prea mult` ofert` de calitate, cel al teoriei 

arhitecturii.

„Experimentul C`]elu”, a(l) lui Florin Biciu[c`, [i propria mea carte, „Poverism –

Prolegomene pentru re\ncre[tinarea zidirii”, sunt primele dou` apari]ii din colec]ia

cea nou`, „Poverism”. Cum cartea mea este un manifest, iar cea a lui Florin un studiu

de caz al acestuia, v` invit`m s` descoperi]i (re)sursele [i resorturile unei asemenea

arhitecturi. Trebuie s` \nchei cu precizarea c` ambele au ap`rut, ini]ial, \n 2005, drept

volume \n format digital la www.liternet.ro, editur` c`reia autorii \i mul]umesc pen-

tru solicitudine. / Augustin Ioan
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Expozi]ia deschis` la

Muzeul Na]ional de

Art` Contemporan`

propune publicului o

selec]ie de lucr`ri din

colec]ia Société

Generale Paris, ce

m`rturise[te angaja-

mentul \n sus]inerea

artei contemporane.

De[i eclectic` [i \n mod voit deschis` tuturor perspectivelor artistice actuale,

aceast` colec]ie ce num`r` \n prezent peste 170 de piese s-a dezvoltat

printr-un sistem constant de achizi]ii, favorizând cu prec`dere pictura,

sculptura [i fotografia. O observa]ie util`: \n colec]ie pot fi \ntâlnite nu doar

lucr`ri ale arti[tilor francezi, ci repere ale scenei interna]ionale. Cu toate c`

acest fond de lucr`ri nu inten]iona s` serveasc` mai mult decât ambient`rii

spa]iilor de lucru (turnul din La Defense) ale angaja]ilor grupului, \n ultimii

ani el constituie punctul de plecare al unor ample expozi]ii g`zduite fie de

muzeele Fran]ei, fie itinerate \n str`in`tate. Ini]iativ` a BRD Société Gene-

rale România, expozi]ia de la MNAC aduce \n prim plan lucr`ri semnate de

Gérard GAROUSTE, Philippe CARPENTIER, Thomas RUFF, Victor BURGIN,

Antoni TAPIES, Pierre ALECHINSKY, Tom CARR, Stéphane COUTURIER, Sol

LEWITT, Andy WARHOL. F`r` a for]a tematic ori conceptual aceast` privire

\n interiorul colec]iei, expozi]ia de la Bucure[ti a mizat pe nume poate pen-

tru prima oar` palpabile publicului local, precum Andy WARHOL, prezent

cu o serie de opt piese, Flori (1971, serigrafie). / Oana T`nase

Colec]ia de art`
modern` a
Grupului Société
Générale
Bucure[ti, 13 iunie - 15 iulie 2007
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N`scut la Floren]a, \n Italia, Richard Rogers s-a format profesional la Architectural

Association din Londra [i a ob]inut un master \n arhitectur` la Universitatea Yale.

Imediat dup` ce [i-a terminat studiile, a colaborat cu nume importante ale arhitec-

turii secolului XX: Paul Rudolph, James Stirling, Norman Foster. Poate cea mai 

celebr` cl`dire a sa, Centrul de Art` Modern` Georges Pompidou din Paris, proiectat

\mpreun` cu Renzo Piano, este realizat \n primii ani ai carierei, marcându-i o pozi]ie

clar delimitat` pe scena interna]ional`. A[a cum au punctat [i membrii juriului

Pritzker, cl`direa Pompidou, cu \nf`]i[area ei [ocant`, expunând pe fa]ade, \n mod

ostentativ [i programatic, toate elementele tehnice (]evi, conducte, lifturi etc.) a re-

volu]ionat arhitectura muzeelor: din spa]ii ale elitelor, restric]ionate, acestea au

devenit locuri predilecte pentru schimburile sociale [i culturale. Chiar dac` a conti-

nuat s` scoat` \n eviden]` „carapacea func]ional`” a cl`dirilor, cum o demonstreaz`

[i proiecte recente ca Millenium Dome din Londra sau Terminalul 4 al Aeroportului

Barajas din Madrid, Rogers s-a ar`tat din ce \n ce mai mult interesat de problemele

urbane la scal` mai larg`. Este [i motivul pentru care a acceptat s` fie consultant al

primarului Londrei pe probleme urbanistice [i pentru care s-a implicat, \mpreun` cu

echipa de arhitec]i pe care o conduce, \n realizarea unor studii urbane ample pentru

regenerarea anumitor zone \n criz`. / Viorica Buic`

Prestigiosul premiu

Pritzker, oferit de Fun-

da]ia Hyatt, a fost

acordat \n acest an

arhitectului Richard

Rogers, opera sa fiind

considerat` de c`tre

juriu reprezentativ`

„pentru momente

esen]iale \n istoria

arhitecturii contempo-

rane”. 

RICHARD ROGERS
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Arhitectura este unul

dintre cele mai dina-

mice domenii pentru

Portugalia. |n cadrul

primei edi]ii a Trienalei

de la Lisabona, arhitec-

tura contemporan`

portughez` va consti-

tui un punct de plecare

pentru dezbateri [i re-

flec]ii privind situa]ia

actual` [i viitoarea

dezvoltare a spa]iilor

urbane. 

Intensa politic` de promovare na]ional` [i interna]ional` a domeniului, plus
figura dominant` a arhitectului Álvaro Siza, laolalt` cu faptul c` Portugalia

va prelua \n acest al doilea semestru Pre[edin]ia Consiliului Uniunii Europene
pot func]iona drept criterii decisive pentru ini]ierea unei astfel de manifest`ri
dedicate arhitecturii contemporane. Prima edi]ie a Trienalei de Arhitectur` de
la Lisabona, intitulat` „Viduri urbane”, \[i propune s` analizeze unul dintre
aspectele ora[elor actuale: ruptura, ca rezultat al acceleratei degrad`ri fizice
[i sociale ariilor urbane. Sunt focalizate spa]iile (semi)abandonate ale cen-
trelor istorice, periferiile difuze, locurile absente, ignorate ori alienate, 
precum [i solu]iile/sugestiile propuse pentru revigorarea lor. Nu \ntâmpl`tor,
conferin]a programat` \n deschiderea evenimentului va purta titlul „Inima
ora[ului”, arhitec]i, istorici, critici, arti[ti [i urbani[ti fiind invita]i s` dezbat`
teme precum: rolul ora[ului contemporan [i fluxurile care-l traverseaz`
ast`zi, no]iunea de centru civic drept creuzet al comunit`]ii ori condi]ia 
periferiei. Europa. Arhitectura portughez` \n emisie este doar una dintre
expozi]iile puse \n scen` cu aceast` ocazie, particip`rile na]ionale fiind
restric]ionate la 10-15 ]`ri invitate, dintre care Germania, Chile, Slovenia,
Spania, Fran]a, Olanda, Irlanda, Japonia [i Mexic confirmându-[i deja
prezen]a. Programul trienalei este completat prin expozi]ii dedicate arhitec-
turii peisagistice, unor cinci figuri majore ale arhitecturii interna]ionale, 
universit`]ilor de profil [i departamentelor de cercetare afiliate, spa]iului 
public [i interven]iilor artistice \n ora[. / Oana T`nase

TRIENALA DE ARHITECTUR~ LISABONA

Evenimentele din

cadrul Trienalei se vor

desf`[ura \ntre 31 mai

[i 31 iulie. 

Mai multe detalii:

www.trienaldelisboa.sapo.pt






