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Continu`m informa-

rea membrilor OAR

asupra [edin]elor de

avizare s`pt`mânale

ale Comisiei Tehnice

de Urbanism [i Ame-

najare a Teritoriului. 

Selec]ia urm`toare a

folosit drept criterii

calitatea proiectelor

aduse \n discu]ie [i

gradul lor de repre-

zentativitate pentru

ora[, caracterul lor

problematic [i speci-

ficitatea local`.      

1 august 2007

Componen]a Comisiei la aceast` [edin]` a fost: membri – Alexandru Beldiman, Constantin
Enache, Dan Marin, Dorin {tefan; pre[edinte – Viorel Hurduc. Au fost analizate
urm`toarele proiecte:

PUZ Str. Emanuil Porumbaru (revenire) / Westfourth Architecture
Proiectantul dore[te suplimentarea aprob`rii anterioare cu \nc` un etaj – se va ajunge la P+4,
motivând cererea prin dorin]a de a realiza duplexuri care vor \mbun`t`]i arhitectural solu]ia.
Constantin Enache este de p`rere c`, \ntrucât a fost respectat` cererea anterioar` a Comisiei, de
retragere din prim-plan a ultimului nivel superior, derogarea este posibil`; de acord este [i Dorin
{tefan, \ntrucât dac` exist` o calitate a propunerii arhitecturale, ea poate justifica o excep]ie, iar
CUT nu este suprasolicitat. Dan Marin \ns` se opune aviz`rii favorabile pentru c` “s-a votat o
regul` care s-a aplicat deja celorlal]i”. Viorel Hurduc afirm` c` \n discu]ie sunt dou` principii – cel
de a respecta prevederile date pân` acum vs. a accepta c` oricând poate ap`rea o excep]ie care
s` repun` \n discu]ie regula. |n acest ultim caz, ceea ce ar fi important ar fi doar problema unei
justific`ri cu adev`rat valoroase. P`rerea d-sale este c` \n situa]ia actual` trebuie \ncurajat
duplexul, iar parterul edificiului s` fie alocat activit`]ilor complementare locuirii. Alexandru
Beldiman confirm` c` \n cazul dat problema central` este a regulii – odat` instituit`, ce facem,
totu[i, cu ea?; pe de alt` parte, observ` c` privind cl`direa \n ansamblul ei dinspre partea de N,
fundalul nu are de câ[tigat prin retragerea nivelului existent, \n vreme ce un construit de P+4 ar
favoriza perspectiva \n cauz`. Dan Marin revine, specificând c` poate exista o rezolvare \n care
cl`direa s` fie mai mic` decât P+4; dup` p`rerea lui, \n acest caz se invoc` fals argumente legale.
Rezolu]ie: \ntrucât realizarea de duplexuri ar constitui o solu]ie care ar spori calitativ arhitectura
\n expresia ei final`, se avizeaz` favorabil, totu[i, \n`l]area cl`dirii la P+4.

PUZ P]a Eudoxiu Hurmuzachi (revenire)
S-a revenit cu o solu]ie pentru introducerea tramvaiului \n subsol, \n pasajul rutier.
Alexandru Beldiman consider` c` noua solu]ie este mult mai bun` decât cea anterioar`, \ns`
Viorel Hurduc nu este de acord cu rezolvarea la sol din solu]ie; pune problema realiz`rii unui
pasaj pentru pietoni. Doamna Boghin` este de p`rere c` nu sunt rezolvate  parcajele cu acce-
sele lor, c` rampele nu sunt nici ele solu]ionate adecvat, a[a \ncât solu]ia ar trebui reanalizat`.
Viorel Hurduc cere s` se revin` cu un plan subteran care s` cuprind` toate accesele, cu un plan
la sol care s` aib` [i el prev`zute toate accesele; \n plus, va mai trebui figurat` explicit o leg`tur`
a pasajului cu parkingul propus.
Rezolu]ie: se va reveni dup` introducerea acestor observa]ii.

PUZ Str. Coralilor (revenire)
S-a revenit \n Comisie pentru actualizarea situa]iei drumului, pentru care fusese prev`zut un
prospect de 24m, dar [i pentru a fi corectat` distan]a dintre edificabile, care \n unele cazuri
sc`dea sub un nivel admisibil fa]` de \n`l]imea propus` a blocurilor. Se constat` c` observa]iile
au fost introduse \n forma reactualizat` a PUZ prezentat.
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil.

PUZ Str. Dimitrie Hârlescu (revenire)
Incinta care este marcat` de un edificabil care atinge \n`l]imea de P+12 a fost propus` pentru
\nchiderea prin curtea INCERC. Se respect` procentul de ocupare de 30% pentru spa]ii verzi;
CUT este de 3, iar POT este de 30%. Parcajele sunt rezolvate \n subteran.
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil.

PUZ Str. Caporal Gheorghe Ion
Se solicit` construirea pe un lot care face parte dintr-o insul` mai ampl`, cu precizarea c` indi-
catorii nu au fost for]a]i. Dorin {tefan crede c` nu se poate construi numai pe o singur` propri-
etate, iar Viorel Hurduc propune extinderea studiului la toat` insula, pentru a se putea alc`tui un
plan de reglement`ri care s` fie valabile pentru \ntreaga arie, \n care s` se pledeze pentru
realizarea unor func]iuni specifice zonei.
Rezolu]ie: se va reveni cu considerarea tuturor acestor prevederi.

Muzeul Holocaustului
Având \n vedere importan]a propunerii, precum [i inadecvarea sitului la complexitatea acestui
monument propus, se solicit` prezen]a la discu]ii a Primarului General, precum [i rediscutarea lui
pentru o alt` loca]ie mai potrivit`.

{EDIN}ELE COMISIEI TEHNICE DE URBANISM {I 
AMENAJAREA TERITORIULUI A PRIM~RIEI BUCURE{TI
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Rezolu]ie: se va reveni cu restudierea propunerii, care se va redis-
cuta \ntr-o [edin]` \n care vor fi prezen]i reprezentan]ii autorit`]ilor. 

PUZ Str. Avionului
Se propune construirea de edificii \nalte pe un lot aflat la intersec]ia
acestei str`zi cu {os. Pipera, care este afectat [i de inciden]a c`ii
ferate Bucure[ti-Constan]a. Constantin Enache: “nu exist` obiec]ii
cu privire la dispunerea spa]ial`, ci doar la redimensionarea
pasajului, care ar trebui extins la 21m. |n`l]imea maxim` propus`
este de 70m, iar accesele auto se vor desf`[ura \n subteran.” Dorin
{tefan consider` c`, dat` fiind ponderea mare a construitului,
“este oportun s` se interzic` orice fel de construc]ie pe 30% din
suprafa]a total` a lotului, astfel \ncât aceasta s` fie \n \ntregime
spa]iu verde natural.” Alexandru Beldiman adaug` la aceasta [i
cererea ca, pe cât posibil, apa s` fie recuperat` printr-un sistem de
drenare adecvat [i s` fie oferit` zonelor care au nevoie.  
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil.

PUZ Calea Vitan 210-212
Pe un teren de 1370 mp cu o deschidere la strad` de 28m se
propune realizarea unui bloc de locuin]e colective S+P+10E, \n
care parterul este afectat spa]iilor comerciale.
CUT propus este de 3,7, iar POT de 38. Se precizeaz` c` intr`rile
[i ie[irile \n [i din incinta spa]iului determinat de construc]ie sunt
semaforizate. Constantin Enache aminte[te proiectantului c` este
nevoie de un procent de 20-30% de spa]iu verde din totalul lotu-
lui, iar dac` se poate este bine ca acest procent s` fie rezervat
c`tre stadion. Dnul Marin adreseaz` o serie de \ntreb`ri proiec-
tantului: “Cum va evolua zona? Cum se va construi pe incintele
apropiate \n viitorul imediat? Cum va fi organizat frontul
construc]iei?”; \[i exprim` totodat` \ngrijorarea fa]` de inten]ia de
construire izolat`.  
Dorin {tefan este \mpotriva propunerii: “blocul este urât. De ce
anume se dore[te o dep`[ire a parametrilor dac` propunerea nu
ofer` ora[ului m`car o excep]ie din punctul de vedere al arhitec-
turii? |n aceast` formul`, investitorul nu face nimic pentru imaginea
ora[ului.” |n vederea unei reveniri cu o alt` propunere, Constantin
Enache listeaz` din nou dolean]ele Comisiei: se poate propune un
volum mai mare spre Calea Vitan, poate [i cu o aliniere, dar
“coada” blocului trebuie t`iat` \n front continuu pe 4 etaje, iar
accentul s` se afle \n spate.
Rezolu]ie (Viorel Hurduc): având \n vedere zona [i posibila inci-
den]` favorabil` a propunerii fa]` de construc]iile viitoare, pute]i

cre[te u[or [i \n`l]imea edificiului [i CUT, \ns` numai dac` ve]i oferi
Comisiei o nou` solu]ie, mult \mbun`t`]it` arhitectural. Se va
reveni.

PUZ Str. Theodor Speran]ia
|n vederea realiz`rii unei construc]ii de birouri, se propun Comisiei
dou` variante de edificabile. Problemele principale sunt cele legate
de parcare, dar [i unele neclarit`]i \n ceea ce prive[te regimul
juridic al suprafe]elor vecine afectate. |n plus, Viorel Hurduc
observ` c` mai apare problema travers`rii de c`tre construc]ie a
unui domeniu public, ceea ce poate provoca probleme supli-
mentare legate de statutul acestui teren. Alexandru Beldiman este
de acord cu prima dintre solu]ii, dac` vor fi rezolvate problemele
de ordin legal.
Rezolu]ie: traversarea domeniului public este posibil`, dar trebuie
ob]inut acordul scris al proprietarilor zonelor afectate; va fi oferit,
\n compensa]ie, un teren \n concesiune. Se avizeaz` favorabil.

Str. Soldanului nr. 3E (Berceni/Olteni]ei)
Se dore[te construirea unui P+2 cu o func]iune mixt` (duplex pen-
tru locuire [i cabinet stomatologic); \n`l]imea maxim` nu va dep`[i
10,95 m, POT va ajunge la 50%, iar CUT la 1,8. Constantin Enache
apreciaz` propunerea ca fiind “decent`” [i o propune spre avizare.
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil.

PUZ Str. Vadu Moldovei (vizavi de intrarea la Gr`dina
Zoologic`)
Pe o zon` de p`dure se doreste construirea unui restaurant
(func]iune public`); beneficiarii doresc o strad` public` de nuan]`
medieval`, coborât` eventual \n demisol. Construc]ia propune [i
un foi[or ca accent; \n`l]imea interioar` va avea 7m. POT va ajunge
la 30%, CUT la 0,5, cu tot cu amenaj`ri; l`rgimea prev`zut` pentru
strada viitoare este de 20m.
Rezolu]ie: deoarece este puternic afectat` o zon` verde, prop-
unerea trebuie s` fie de o calitate excep]ional` [i trebuie s` se ]in`
cont de toate implica]iile juridice pe care o astfel de propunere le-
ar declan[a. Se va reveni. 

PUZ Calea Giule[ti / proiectant HAX (revenire)
Se f`cuse anterior observa]ia (Doina Cristea) nevoii de a avea
avizul celorlalte p`r]i pentru a dezvolta o propunere de o aseme-
nea anvergur`. S-a revenit cu acceptul \nstr`in`rii cl`dirilor care
apar]in CFR. Dan Marin mai face urm`toarele observa]ii: “cl`direa
mica nu este necesar s` existe; spre Pia]` ar trebui ca turnul pro-
pus s` intre \n amors`; se poate rezolva pornirea, \nl`n]uirea de
cl`diri, \n acest stadiu.”
Constantin Enache apreciaz` propunerea ca bun`, orientativ [i
afirm` c` POT [i CUT pot fi mari aici pentru c` propunerea va ini]ia
\n zon` un nou mod de a construi.
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil.
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8 august 2007

Componen]a Comisiei la aceast` [edin]` a fost: membri – Dan
Marin, Dorin {tefan; pre[edinte - Viorel Hurduc. A participat la
[edin]` [i Primarul General al Capitalei, Adriean Videanu. 

PUZ {os. {tefan cel Mare /  Str. Londra
Se dore[te realizarea unui hotel pe un front la bulevard, cl`direa
propus` având doar 8 l`]ime, motiv pentru care se solicit`, \ntr-o
prim` faz`, avizarea mut`rii blocurilor de re]ele, pentru c` Bd.
{tefan cel Mare va intra \ntr-o refacere complet` a re]elelor care
s` sus]in` viitorul s`u statut de parte a inelului central. Viorel
Hurduc face urm`toarele observa]ii \n leg`tur` cu viitorul amplasa-
ment al hotelului: \ntreab` unde anume vor exista sta]ion`rile auto
astfel \ncât s` nu \mpieteze traficul din zona (se sugereaz` o alve-
ol` pentru sta]ion`rile temporare); frontul de bulevard nu poate fi
sus]inut doar prin prezen]a unor case vizibile doar din planul al
doilea, deci este favorabil, \n principiu, apari]iei hotelului aici. Dorin
{tefan solicit` l`muriri cu privire la studiul de \nsorire [i asupra
modului \n care vor fi afectate propriet`]ile din spatele hotelului; se
intereseaz` de felul \n care aceast` cl`dire va oferi ora[ului unele
spa]ii verzi. Dan Marin crede c` importante, \n acest loc, sunt
imaginea cl`dirii la bulevard, precum [i dreptul propriet`]ilor
vecine la \nsorire. Viorel Hurduc revine [i afirm` c` exist` pentru
acest lot condi]ii de modificare a indicatorilor, \ns` aceast` trecere
ar putea fi ajutat` de un studiu amplificat [i pentru parcela \nveci-
nat`, pentru moment neconstruit`, c`reia i s-ar putea da un regu-
lament comun cu aceasta.
Rezolu]ie: se va reveni cu studierea complet` a zonei indicate, cu
urm`rirea observa]iilor membrilor Comisiei [i, pe cât posibil, cu
acordul vecinilor fa]` de chestiunea \nsoririi.

P]a. Eudoxiu Hurmuzachi (revenire)
Viorel Hurduc se intereseaz` despre modul \n care au fost rezol-
vate pasajele pietonale din zon` [i constat` c` analiza cotelor de
teren este deficitar`. Indic` autorilor studiului s` realizeze aceast`
documenta]ie \n primul rând \n func]ie de pieton [i abia apoi s`
urm`reasc` necesit`]ile traficului auto. Totodat`, având \n vedere
c` vor fi prev`zute rampe de corelare a traficului auto cu noile
func]iuni de subtraversare ale pasajului, constat` c` acestea vor
afecta unele propriet`]i [i cere echipei care lucreaz` la acest
proiect s` coreleze datele studiului cu PUZ deja existente \n zon`.
Rezolu]ie: se va reveni cu aceste cordon`ri rectificate [i introduse
\n propunerea de PUZ.

Monumentul Holocaustului (revenire)
Se precizeaz` despre propunere c` este rezultatul unui concurs al
Ministerului Culturii \ncheiat \n 2006 [i câ[tigat de artistul Peter
Jacobi. Viorel Hurduc \ns` constat` c`, fa]` de aceast` inten]ie,
Municipalitatea nu a fost consultat` \n leg`tur` cu calit`]ile
amplasamentului, despre care s-a constatat c` sunt deficitare [i
ridic` multe probleme de ordin tehnic. Dl. Udri[te observ` c` locul
ales are o leg`tur` discutabil` cu monumentul, iar Primarul General
confirm` c` Ministerul Culturii nu a consultat municipalitatea [i c`

\ntr-adev`r loca]ia nu este cea mai potrivit`. S-a convenit \ns` cu
Marele Rabin ca acest monument s` fie amplasat \n cartierul evreiesc.
Rezolu]ie: PUZ prezentat se avizeaz` negativ, având \n vedere cele
discutate, dar [i din motive de amplasare a noului sediu al
Prim`riei, de implica]ii negative asupra traficului din zon`, \n
aceast` arie fiind prev`zut \n viitorul apropiat un parcaj.

PUZ Gârlei (revenire) 
Se propune o construire de edificii \nalte a unei peninsule,
invocându-se motivul deplas`rii spre nord a ora[ului [i dorin]a ca
arhitectura propus` s` fie un semnal pentru Bucure[ti. CUT este
crescut de la 0,7 la 3,5, iar POT de la 15 la 33; se estimeaz` c` noul
ansamblu construit, \n genere aflat la 50-60 m de malul de lac, va
aduce \n zon` peste 4000 de ma[ini, care vor fi distribuite \n
parc`ri desf`[urate \n subteran pe 2-3 niveluri.
Dan Marin este de p`rere c` acest mod de a construi este propriu
pentru centrul ora[ului [i nu pentru marginea de lac [i, fa]` de
problema \n`l]imii construc]iilor, aminte[te Comisiei c` pentru
aceast` zon` se propuneau cl`diri de mic` \n`l]ime. \n plus, nu
crede c` “implantarea de mare densitate este potrivit` acestei arii.”
Viorel Hurduc admite c` ar putea exista pe unele din aceste zone
propuneri de construire diferite, ]inând cont de faptul c` “PUG e
rezumativ, bun, dar perfectibil, mai ales c` pentru aceste zone de
mal de lac el nu are prevederi \n leg`tur` cu un anume tip de dez-
voltare”. Dan Marin aminte[te c` exist`, totu[i, pentru zone de
acest fel o mai veche propunere a arhitectului Fulicea.
Viorel Hurduc \i invit` pe proiectan]i s` sus]in` propunerea cu mai
multe argumente: “Subiectul propus este de tip emblem`.
Bucure[tiul are nevoie de construc]ii emblematice – convinge]i-ne
cu pledoaria. Sunte]i pe un teren de excep]ie, care v` oblig`.
Peninsula este unic`, iar dac` este unic` pot propune pentru acest
loc o arhitectur` de excep]ie, o marc`. Important este ambientul
unui lac [i al unor case care s` beneficieze de imaginea lacului.
Defini]i-v` caracteristicile arhitecturii dvs. ca marc`, poate plecând
de la implicarea ansamblului \n ora[.” |n acest punct, dl. Primar
General aduce la cuno[tin]` celor prezen]i situa]ia malului de lac
din Geneva, care ofer` ora[ului, \n schimbul locuirii, o serie de
certe avantaje financiare. Dorin {tefan se declar` “de acord cu
PUZ la pachet – construc]ie, drum [i imagine.”
Rezolu]ie (Viorel Hurduc): s` se revin` cu o serie de reglement`ri
bine precizate ale loca]iei [i posibilit`]ii de a construi; cu un con-
cept de arhitectur` mult mai clar definit; cu propunerea pentru un
acces \n subteran c`tre ansamblu.

PUZ Calea Victoriei (Hotel Hilton)
Plecând de la necesitatea hotelului de a se extinde cu unele nevoi
func]ionale (galerii comerciale, apartamente) autorul (DSBA)
propune o consol` pe 3 niveluri care va stabili POT la 45% [i CUT
la 4. Se estimeaz` c` imaginea dinspre P]a Revolu]iei va unifica
construitul. Viorel Hurduc se arat` de acord ca hotelul s` constru-
iasc`, \ns` altfel decât ce este construit pân` acum. |n plus, având
\n vedere faptul c` se intervine \ntr-un context de marc`, solu]ia
propus` trebuie s` fie ceva cu totul special.
Autor al acestei propuneri, Dorin {tefan r`spunde afirmând c`
pentru acest proiect “crede mai curând \n risipirea centrilor decât
\n focalizare.” 
Rezolu]ie: propunerea este acceptat`, \ns` ea va fi avizat` favora-
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bil numai \ntr-o discu]ie mai larg`, comun`, despre Pia]a [i calea
Victoriei care se va desf`[ura \ntr-o [edin]` viitoare.

PUZ Tineretului (revenire)
S-a propus un construit \nalt la marginea parcului, lucru care este
prev`zut \n PUG; se dore[te \ns` [i schimbarea indicativului zonei
\n M2. Viorel Hurduc crede c` \n leg`tur` cu acest PUZ trebuie
rediscutate marginile parcului, f`r` aceast` informa]ie “lipsindu-le
arhitec]ilor instrumentul care poate justifica regula”.
|n numele Comisiei, Viorel Hurduc recapituleaz` punctele f`r` de
care nu se poate aviza favorabil acest PUZ pentru moment: se va
elabora o tram` stradal` nou` (propunere Adriean Videanu), date
fiind repunerile recente \n proprietate din zon`; se va realiza cât
mai repede \nchiderea inelului central; vor fi observate modific`rile
de PUZ ale Parcului Tineretului; PUZ [i trama stradal` nou` vor fi
discutate punctual.
Rezolu]ie: se va reveni.

PUZ Str. Doina
Pe axa R`zoare-Istrati se dore[te realizarea a dou` pie]e urbane,
care au deja accentele \nalte avizate. Se propune chiar o combi-
na]ie de accente verticale, care vor fi 3, fiecare de câte 25 de etaje.
Pre[edintele Comisiei observ` unele noi reformul`ri ale propunerii
care fac abstrac]ie de linia de tramvai existent` [i cere
proiectan]ilor s` reactualizeze informa]ia privitoare la acest subiect.
Dan Marin are “rezerve serioase cu privire la forma cl`dirilor, iar
formula spa]ial` general` propus` i se pare indecis`.”
Sunt re-expuse cerin]ele necesare aviz`rii: asigurarea num`rului de
parcaje necesare; cota superioar` a plan[eului pentru parc`ri va
avea 3m. minim de p`mânt, necesar cre[terii unei vegeta]ii \nalte;
se va urm`ri corelarea procentului destinat spa]iului verde cu cel
pentru parc`ri; \n incint`, minimum 20% din spa]iu va r`mâne nea-
coperit; va fi precizat mult mai bine conceptul de arhitectur`.

Rezolu]ie: se propune spre avizare favorabil`, condi]ionat` de
respectarea tuturor cerin]elor enumerate.

15 august 2007

Componen]a Comisiei la aceast` [edin]`: membri –Dan Marin,
{erban Sturdza, Dorin {tefan; pre[edinte – Viorel Hurduc. Au
participat la [edin]` Gheorghe Udri[te [i arhitectul-[ef al
Capitalei, Adrian Bold. 

PUZ Complex Multifunc]ional Calea Grivi]ei-Str. Buze[ti
La \nceputul discu]iei, se specific` despre acest PUZ c` \ncearc`
s` continue prevederile PUZ anterior din 2004, ]inând cont de
noile informa]ii ap`rute vizavi de parcelar. Viorel Hurduc arat` c`
terenul a implicat mai mult de 15 ani de preocup`ri din partea
autorit`]ilor [i a unor investitori priva]i, care a condus la 5 analize
de tip PUZ. Problema fundamental` a zonei se arat` a fi, \n eva-
luarea d-sale, cum anume pot fi introduse parcelele \n zona
investi]ional`. Terenul are un poten]ial formidabil de construire, dar
exist` o problem` major` de circula]ie, cauzat` mai ales de inter-
dic]iile de multiple tipuri existente; cum pot fi solu]ionate inter-
sec]iile este o problem` extrem de important`. |n opinia dlui Viorel
Hurduc, exproprierea pentru utilitate public` a \ntregii propriet`]i
ar fi o posibilitate interesant` pentru c` ar oferi municipalit`]ii
[ansa control`rii [i rezolv`rii integrale a problemelor care vor
ap`rea aici. “Terenul \ndeamn` la unificarea parcelelor, dar
func]iunea urban` este foarte important` astfel \ncât este previ-
zibil` aici apari]ia unui pol urban.” Se poate propune un barem
minim de lot de 3000 mp. O ultim` sarcin` pentru aceast` insul`
ar fi relocarea nodului intermodal. 
Referindu-se la problemele \ntregii arii propuse spre analiz`,
{erban Sturdza listeaz` urm`toarele chestiuni:
- se poate porni de la o ipotez` de tip Hausmann, \ns` \n ecua]ie
ar trebui s` mai intre [i problema raportului dintre circula]ie [i infra-
structur`. Ar putea ap`rea ipoteza complementar` a existen]ei
\nc` unui nivel pentru circula]ie la subsol \n Buze[ti;
- ce anume ne dorim pentru aceast` zon` [i pentru \ntreaga
Capital` peste 20 de ani? De r`spunsul la aceast` \ntrebare depind
direc]iile de atitudine – \nlocuim cl`dirile sau le p`str`m? De aici
vor decurge reguli pentru fiecare op]iune.
- ce statut au monumentele existente \n zon`?
- apare ca foarte important` problema intersec]iilor [i a fluidiz`rii
traficului. |n ipoteza \n care ne dorim un pol urban aici, expropriem?
- o strad` este absolut necesar` pentru aceast` arie, pentru c`
densitatea ei va fi mare; apare atunci problema aglomer`rii. Cum
repartiz`m aceast` aglomerare?
- vrem sau nu s` apar` aici un pol urban, acum? Atunci trebuie
schimbat` ipoteza de lucru pentru c` astfel prezentat` propunerea
nu poate sus]ine un pol. 
Ca r`spuns posibil, Viorel Hurduc ofer` o \ntrebare: “ce vrem de la
un bulevard N-S pentru Bucure[ti, \n ipoteza \n care acesta trece
prin Buze[ti?” [i men]ioneaz` ca model posibil de urmat Bd.



Magheru. Gheorghe Udri[te precizeaz` c` tot prin acest loc va mai
trece [i linia de metrou 4, care va veni dinspre Gara de Nord [i va
continua prin Co[buc spre Gara Progresul.
Se propune s` se for]eze acum s`parea tunelului pentru viitorul
metrou pentru a nu mai fi afectate \n viitor ni[te structuri odat`
constituite; o alt` problema extrem de important` care trebuie
rezolvat` este scoaterea tramvaiului din aceast` zon`. |n fine, tre-
buie luat` \n discu]ie demolarea Hotelului Grivi]a – atât dna
Boghin`, cât [i Pre[edintele comisiei arat` c` amplasamentul lui
actual creeaz` o serie de probleme traficului [i le va crea [i celui viitor.
Adrian Bold propune s` fie rezervat str`zii Buze[ti un prospect de
35 m. pentru circula]ia pe cauciucuri; Str. Felix poate prelua tram-
vaiul, care va fi eliminat de pe Grivi]a; \n situa]ia \n care ne dorim
ca aici s` fie [i s` func]ioneze un pol urban, trebuie efectuate
exproprieri [i pe Calea Grivi]ei. |n leg`tur` cu frontul Matache, dl.
Bold \[i exprim` nedumerirea \n leg`tur` cu valorile despre care se
afirm` c` exist` aici – starea cladirilor nu mai este ast`zi una care
poate reclama conservarea.
{erban Sturdza \ntreab` dac` \ndreptarea str`zii este atât de
important` \ncât s` justifice demolarea; nu poate fi dezvoltat un
drum pe fundul parcelelor? Rodica Eftenie intervine [i pune pro-
blema morfologiei [i a imaginii ora[ului \n context urban care se
propune pentru aceast` zon` – perimetru \nalt pe exterior [i redus
ca \n`l]ime \n mijloc sau invers? Dorin {tefan observ` c` dez-
voltarea ini]ial` a zonei presupunea restric]ii care prin rezolvare ar
fi oferit identitate ora[ului, pe când acum libertatea de investi]ie, de
exprimare [i de gândire urbanistic` fiind foarte mare, zona nu mai
]ine de urbanistic`, ci de strategie. Dan Marin se declar` [i el de
acord cu p`strarea PUZ prezentat pentru c` implic` Prim`ria \n
sensul \n care ea trebuie s` rezolve unitar teritoriul [i s` \l ges-
tioneze. Este de p`rere \ns` c` trebuie creat` o structur` adminis-
trativ` care s` rezolve acest plan, structur` pe care pentru moment
nu o avem, problema fiind astfel de strategie opera]ional`.
Viorel Hurduc recapituleaz` problemele discutate, rezumându-le:
1. Va fi realizat` o delimitare a propriet`]ilor necesar` exproprierii
publice, iar pentru viitorul Bulevard Buze[ti trebuie definit prospec-
tul [i seria de func]iuni publice pe care le va activa. Va fi realizat` o
schem` a circula]iei preconizate, cu scoaterea tramvaiului [i modifi-
carea traseului lui; se va introduce \n studiu circula]ia de metrou.
2. Va fi prezentat` Comisiei o plan[` cu regimul juridic reconfigu-
rat destinat exproprierii. Proprietatea va fi a Prim`riei, cl`direa va fi
p`strat`.
3. Se va prezenta o tram` stradal` coerent` cu formularea inter-
sec]iilor [i a circula]iei. Regulamentul va fi dat de autoritatea
municipal`.
Adrian Bold arat` c` pentru rezolvarea acestei zone trebuie plecat
de la imaginea urban`, de la c`utare pentru ca indicatorii pot fi
foarte mari. {erban Sturdza consider` c` este necesar s` fie
\nfiin]at` [i opera]ional` acea structur` care s` urm`reasc`
“transpunerea \n via]`” a propunerii. 
Rezolu]ie (Viorel Hurduc): “ne dorim s` d`m un regulament avizat,
dar care este efectul strategiei municipale \n zon`; totul este \ns`
o func]ie a delimit`rii propriet`]ilor; orice interven]ie \n zon` se
exclude pân` atunci”.

PUZ Magazinul Cocor (consultare)
Se dore[te redefinirea unui brand al magazinului Cocor [i definirea
lui ca pol comercial; se propune o redesignare, o refa]adare a inte-
riorului [i a parc`rii. Vor ap`rea ecrane multimedia, care se vor
preta mesajelor culturale – acesta va fi destinat particip`rii la trafic,
a signaleticii de eveniment. Se propune o solu]ie pentru noul tra-
fic. Dl. Pre[edinte se intereseaz` de iluminarea campaniei, de felul
\n care aceasta va fi dirijat`. 
{erban Sturdza ar dori s` cunoasc` date despre felul \n care va
evolua spa]iul public, despre cum anume va fi gândit trotuarul
(portic? parte din parter?) [i dac`, per ansamblu, Cocorul va
deveni un monument de for public. Viorel Hurduc: “Cocorul nu mai
trebuie sa aib` fa]ad`, \n sens clasic – lucru care ar duce la o

redefinire a a tuturor spa]iilor [i a func]iunilor lor; propunerea tre-
buie s` exprime respect pentru B`r`]ie [i pentru strad`”.
Dan Marin: “|n ce m`sur` parcajul la nivelul str`zilor afecteaz`
vecin`t`]ile? La parter, este bine s` fie o func]iune destinat` pu-
blicului. Pe de alt` parte, comer]ul de lux care se dore[te nu
cadreaz` tocmai cu acest mod de semnalizare.” Dorin {tefan \ns`
afirm` c` o reclam` de acest tip afecteaz` pozitiv standardul
calit`]ii reclamei. 
Viorel Hurduc recapituleaz` sugestiile Comisiei: “nu se blocheaz`
fa]ada cu reclam`; punctul informa]ional este de dorit; cl`direa tre-
buie s` fie deschis` la parter; cl`direa s` nu aib` fa]ade distincte,
ierarhizate; \n spa]iul afectat de magazin trebuie s` se petreac`
activit`]i [i dup` orele 20,00; se va da importan]` cl`dirii vecine a
B`r`]iei.”

PUZ Str. Fântânica (consultare)
Se dore[te l`rgirea concomitent` a str`zilor Fântânica [i Hobi]a,
construirea unor blocuri de locuin]e (accente) corelate cu alte
func]iuni publice; \n schimbul accept`rii acestor dolean]e, investi-
torul este dispus s` cedeze domeniului public 53.000 mp. La \ntre-
barea dlui Pre[edinte \n leg`tur` cu ce anume se ofer` efectiv
ora[ului, se r`spunde cu:
-schimbarea func]iunii zonei; intrarea \n domeniul public a unor
zone de mari dimensiuni; dublarea arterei Pantelimon cu o alt` cale
de circula]ie; respectarea zonei Pantelimon-Corbeanca. Viorel
Hurduc dore[te s` [tie, \n continuare, cum anume se va m`ri
suprafa]a dinspre lac? Cum se poate ob]ine un POT cât mai mic?
Care este concentrarea real` a spa]iului? Unde este spa]iul public
efectiv? Este prev`zut, \n tot acest plan, un num`r de insititu]ii pu-
blice pentru aceast` viitoare comunitate care va avea mai mult de
10.000 de oameni ([coli, gr`dini]e, biserici)? Fa]` de planul
prezentat, Viorel Hurduc declar` c` “nu se simte nicio idee de
structurare a unui cartier.”
Dan Marin este de p`rere c` poate rezulta un spa]iu verde cu
voca]ie public` de-a lungul axului de circula]ie, \ns` nu \n]elege
cum anume se poate beneficia \ntr-un mod real de malul de lac,
pentru c` drumul preconizat este totu[i restrictiv – afectarea pro-
punerii fa]` de malul de lac este inexistent`. {i, \n fine, se intere-
seaz` despre modul \n care propunerea va fi legat` de complexul
comercial – prin traversare? prin subtraversare?
{erban Sturdza se intereseaz` dac` nu poate fi realizat` o leg`tur`
cu cel`lalt mal de lac, un traseu care s` sus]in` func]ia de agre-
ment specific` lacului. Viorel Hurduc solicit` ca \n m`sura \n care
este posibil, malul de lac s` fie adus \n cartier, inclusiv ca form` de
oglind` de ap`. Dorin {tefan avertizeaz` \n leg`tur` cu acceptarea
construirii f`r` a fi oferite o serie de func]iuni strict necesare [i care
astfel risc` s` devin` alte ghettouri. {erban Sturdza se intereseaz`
[i asupra modului \n care a fost conceput` leg`tura cu Gara Obor,
\n condi]iile \n care gara se va p`stra sau se va m`ri.
Se reamintesc, \n final, condi]iile care vor trebui \ndeplinite pentru
ca PUZ s` poat` con]ine date calitative ce ar justifica derogarea
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solicitat`: s` existe o tram` stradal` coerent` [i pietonal orientat
spre lac; s` apar` protec]ie verde c`tre calea ferat`; s` se pre-
conizeze o modalitate urban` modern` de comunicare \ntre carti-
er [i calea ferat`; s` existe un spa]iu verde concentrat, parc sau
ax` [i spa]ii publice; s` se conceap` o modalitate de a rezolva
parc`rile necesare unei astfel de aglomer`ri. 

22 august 2007

Componen]a Comisiei la aceast` [edin]` a fost: membri –Dan
Marin, Dorin {tefan; pre[edinte - Viorel Hurduc. Au participat
la [edin]` arhitectul-[ef al Capitalei, Adrian Bold, Gheorghe
Udri[te [i Primarul General, Adriean Videanu. 

PUZ Amenajare Bloc Orange
Pe trotuarul de gard` al blocului Orange din Pia]a Victoriei se
inten]ioneaz` realizarea unei amenaj`ri. Dan Marin nu crede c`
dac` exist` un spa]iu liber, el trebuie automat umplut sau populat
cu obiecte – aceasta este o concep]ie sau o apreciere fals`. Pe de
alt` parte, s` nu uit`m c` aceast` construc]ie tr`ie[te \mpreun` cu
spa]iul \nconjur`tor, astfel \ncât apare problema acordului propri-
etarului – este acesta de acord s` se intervin` asupra spa]iului din
imediata apropiere?
Rezolu]ie: se va reveni cu acordul proprietarului sau al beneficia-
rului cl`dirii.

PUZ Lainici
|n N-V zonei 1 Mai/Grivi]a se afl` dou` loturi care sunt compuse
din teren proprietate privat` [i suprafa]a concesionat`. Este pro-
pus` aceast` asociere pentru a se construi un imobil de locuin]e.
POT ob]inut deja este de 70%.; se dore[te o \n`l]ime mai mare,
urmând ca edificiul final s` \nregistreze S+P+3+4 retras. Este
asigurat num`rul de locuri de parcare, iar retragerile fa]` de li-
mitele propriet`]ilor vecine sunt respectate. |n PUG sunt prev`zu]i
urm`torii indicatori: POT – 45%; propunerea este de 57%; CUT,
1,3; se propun 2,7. Dan Marin consider` c` indicatorii sunt exce-
sivi, mai ales dac` ne gândim la posibilitatea ca acest mod de a
construi s` se extind` la toat` zona. Viorel Hurduc specific` nevoia
ob]inerii unui procent de 30% de spa]iu verde la sol, care \ns` s`
fie unul efectiv plantat, nu unul “pictat”. Totodat` se face sugestia
reducerii imobilului cu un etaj, solu]ie care ar putea asigura [i
necesarul de locuri de parcare. 
Dorin {tefan crede c` propunerea arhitectural` este pasabil`.
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil, dar cu un nivel mai pu]in; ca spa]ii
de parcare, trebuie prev`zut` o norm` minim` de 1,5
locuri/apartament; se va respecta necondi]ionat procentul de
spa]iu verde de 30%, plantat.

PUZ Calea Mo[ilor 111 (revenire)
Se ceruse o machet` [i un studiu al zonei pentru avizarea unei
cl`diri care dorea s` ating` o \n`l]ime de 45m. 
Dorin {tefan crede c` zona \ntreaga este de rezerva]ie, lucru care
va repozi]iona analiza Pia]etei; important este s` se creeze identi-
tatea unui loc. Viorel Hurduc este de p`rere c` astfel formulat`
cl`direa este absolut ie[it` din scar`, fiind vizibil` mult din Bd. Carol. 
Adrian Bold consider` c` propunerea oferit` este o ilustrare bun`
a modului \n care NU trebuie ac]ionat \n Bucure[ti: o formul`
demonstrativ` \ntr-o intersec]ie nesemnificativ`. Problema aici ar fi
una de raport, nu una de accent. Ca propunere personal`, Adrian
Bold propune \nchiderea unui front cu preluarea corni[elor, cu
degajare, formulând raportul cu construitul de pe Str. Luchian. Dan
Marin crede c` edificiul propus trebuie \nchis \n gabaritul actual, \n
scara locului; oricum, este vorba despre o supralicitare a spa]iului.
Dorin {tefan este de p`rere c` [i pentru beneficiar [i pentru ora[
s-ar ob]ine mai mult dac` s-ar coopta \n ac]iune [i vecinul dinspre
calcan. Viorel Hurduc propune arhitectului solicitant s` revin` cu o
analiz` a propriet`]ilor vecine, a spa]iului public [i neap`rat cu un
parter liber.
Rezolu]ie: se va reveni.

PUZ Infochio[curi Bucure[ti
Pentru aceast` utilitate exist` o aprobare, 193/2006, care regle-
menteaz` re]eaua de amplasament. Acum se revine din nevoia
preciz`rii mobilierului propriu-zis [i loca]iilor efective ale acestor
unit`]i de informare. 
|n prezentare, se arat` c` designul acestui mobilier a fost gândit
pentru a r`spunde la 3 \ntrebari: Cine utilizeaz` aceste aparate?
Când le utilizeaz`? Unde sunt ele amplasate? Ca a[ezare, obiectele
se vor afla \n zona central`, \n spa]iile periferice, dar [i \n spa]iile
verzi. Pe timp de noapte, copertina acestui punct va fi luminat`, iar
ca materiale, vor asigura o protec]ie antivandalism. Paleta croma-
tic` va fi verde, gri [i va folosi lumina.
Viorel Hurduc este de p`rere c` acest chio[c va trebui s` fie unul
din iconurile Bucure[tiului, dar o continuare a celor deja existente
dinspre Electrica, Romtelecom etc. Informa]ia scris` este necesar`,
dar este bine ca ea s` se afle cumulat` \ntr-o singur` cutie. Dan
Marin enumer` lista chi[curilor pe care le avem \n prezent (RATB,
pres`, flor`rie, panouri publicitare, telefonie etc.) [i crede c` este
nevoie de mai pu]ine obiecte [i de mai mult` ordine. Ca imagine,
propunerea d-sale este ca aceste chio[curi nu trebuie s` mai aib`
nimic paseist, ci s` reflecte evident formula de utilitate pe care o
reprezint` – nu mixturile stilistice. Viorel Hurduc ar dori ca toate
aceste func]iuni s` convie]uiasc`, \ns` Gheorghe Udri[te este
sigur c` cel pu]in \n anumite situa]ii (refugiile RATB) aceste
func]iuni nu vor putea coabita.
Adriean Videanu, Primarul General, arat` c` aceste chio[curi sunt
motivate, pe lâng` nevoia fireasc` de informare a cet`]eanului din
România, [i de o necesitate turistic` pentru c` \n momentul actual,
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Bucure[tiul are venituri 0 din turism, iar condi]ia vital` pentru
atragerea unui num`r oarecare de turi[ti \n ora[ ]ine de buna lui
informare. Pentru a expune cât mai mult Bucure[tiul, se are \n
vedere inclusiv o reducere a num`rului panourilor publicitare, de la
15000 existente \n prezent la cel mult 5000, \ntr-o prim` faz`.
Rezolvarea acestei necesit`]i informa]ionale ]ine, \n opinia d-sale,
de o solu]ie calitativ` superioar`. Viorel Hurduc este de p`rere c`,
\n aceste condi]ii, poate c` este util` preluarea unui design din
exterior [i implementarea lui, cu atât mai mult cu cât un astfel de
icon are pentru cet`]enii Uniunii Europene o conotat]e extrem de
precis` [i, ca atare, ar putea fi rapid identificat [i \n ]ara noastr`.
Putem accepta un design strict tehnologic, care va trebui a[ezat
\ntr-un spa]iu public protejat. 
Rezolu]ie: se avizeaz` negativ, urmând ca \ntre timp administra]ia
s` consulte oferta de astfel de infochio[curi existente pe pia]a
interna]ional` pentru a decide dac` unul dintre aceste tipuri poate
face obiectul unei implement`ri autohtone.

29 august 2007

Componen]a Comisiei la aceast` [edin]` a fost: membri –
Alexandru Beldiman, Dan Marin, Dorin {tefan; pre[edinte -
Viorel Hurduc. Au participat la [edin]` arhitectul-[ef al
Capitalei, Adrian Bold [i Primarul General, Adriean Videanu.

PUZ Modernizare - reabilitare Bdul Timi[oara cu supratraversa-
rea [oselei de centur` (tronson Valea Cascadelor /{os. de Centur`)
Propunerea se refer` la un traseu cu 4 benzi de circula]ie  la care
se adaug` dou` benzi pentru tramvaie. Din prezentare, reiese c`
este nevoie de exproprieri, \ns` acestea nu se refer` niciodat` la
toat` proprietatea. Adriean Videanu cere ca reglementarea [i
propunerea s` se fac` pentru o variant` final`, pentru un profil final
[i nu s` se promoveze o rezolvare de moment. Viorel Hurduc se
intereseaz` despre linia de tramvai, daca este una carosabil`, pen-
tru c` \n aceast` situa]ie se pune problema sta]iilor care vor trebui
s` apar` [i s` afecteze circula]ia; ar dori s` [tie apoi dac` \n zona
accesului pe pod se poate concepe apari]ia unui taluz.
Adrian Bold consider` c` este mare nevoie de m`rirea prospectu-
lui [i, dac` aceast` m`rire nu se poate opera prin exproprieri sau
natural, s` se recurg` inclusiv la reducerea l`]imii troturarului, cel
pu]in pe unele segmente. Se pune problema unei bune rezolv`ri a
intersec]iei actualei artere cu {oseaua de Centur`, \n condi]iile \n
care artera va deveni pân` la acest punct de intersec]ie un bule-
vard urban. Ar mai fi util de rezolvat, adaug` d-sa, accesul c`tre [i
dinspre ora[, acces pe care comunele trebuie s`-l realizeze f`r` a
dubla comunicarea cu ora[ul. |n fine, ca posibilitate de ac]iune pe

termen mediu [i lung, Adrian Bold men]ioneaz` nevoia urm`ririi
unui traseu Otopeni-Uranus, care va fi parte dintr-un culoar de
acces regional care va lega Bucure[tiul de Ploie[ti. Viorel Hurduc
revine [i precizeaz` c`, \n aceste condi]ii, este necesar s` definim
centura, fiind imposibil s` se reconfigureze inciden]a acestei c`i de
acces cu Centura. Adriean Videanu propune s` fie ref`cut un
studiu al Centurii Bucure[tiului. 
Rezolu]ie: PUZ se avizeaz` favorabil, \ns` cu introducerea [i
rezolvarea condi]ion`rilor enumerate.

PUZ Str. Italian` 
Se propune mobilarea unui teren situat la intersec]ia \ntre intrarea
Vasile Lasc`r [i Str. Italian` prin \ntregirea frontului Pia]etei cu aju-
torul construirii unui imobil de birouri. |n`l]imea preconizat` este a
unui P+6, 7 [i 8 retrase, care va avea 3 nivele de parcaje subte-
rane. Problema spa]iului verde la sol este \ns` nerezolvat`, iar
recomandarea Comisiei este cea de a se face amenaj`ri spre inte-
riorul lotului. Ca [i modalitate de a construi arhitectural, Viorel
Hurduc se pronun]` pentru realizarea unei corni[e continue. Dan
Marin crede c` problema principal` r`mâne \n continuare nu cea
a frontului dinspre strad`, care este rezolvat` decent, ci a rela]iei
fa]adei din spate cu vecinii, care \n nici un caz nu trebuie rezolvat`
prin calcan. Pre[edintele Comisiei sugereaz` realizarea unui dialog
cu casa vecin`, una valoroas` arhitectural.
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil, cu condi]ia sus]inerii acestui dialog.

PUZ Str. Ion Bogdan 
Pe aceast` strad` foarte apropiat` de Centru se dore[te imple-
mentarea unei func]iuni pentru moment inexistente, cea de mini-
hotel cu 5-6 camere pentru fiecare etaj (cl`direa va avea
P+4+5R), un proiect a c`rui principal` problem` este legat` de
sistemul de parcare, deoarece strada pe care se afl` este una
foarte \ngust` [i deja aglomerat`. Viorel Hurduc apreciaz` pro-
punerea, ca inten]ie de dezvoltare a ora[ului \n zon` [i propune, ca
solu]ie pentru a face viabil` aceast` inten]ie, rezolvarea m`car a
unei parc`ri pentru un num`r minim de ma[ini. Alexandu Beldiman
propune ca accesul pentru ma[ini s` se fac` doar din Str. Ion
Bogdan [i, dac` este posibil, porticul inten]ionat s` se “\ntoarc`”
pe Str. Caragea. Dan Marin crede c` propunerea pentru fa]ad` ar
putea fi una mult mai bun`; se r`spunde c` \n m`sura \n care reco-
mand`rile Comisiei vor fi urmate, inevitabil solu]ia de arhitectur` se
va imbun`t`]i [i ea. Adrian Bold este [i el \ngrijorat \n leg`tur` cu
lipsa parkingului, dar [i, \ntr-o oarecare m`sur`, de ponderea
gabaritului cl`dirii care din anumite perspective este u[or agresiv`. 
Rezolu]ie: se avizeaz` favorabil, cu urm`toarele condi]ii – ob]inerea
unei derog`ri de la Serviciul Circula]ie, cu obligativitatea asigur`rii
unui minim de parc`ri de 30% din totalul necesarului aut prev`zut;
schimbarea fa]adei.

PUZ Str. Banului/Str. Grivi]ei (revenire, consultare)
Se solicitase modificarea siluetei construitului propus, considerat
mult prea agresiv pentru zon`, justificarea func]iunilor nou-intro-
duse, precum [i reformularea unei propuneri de urbanism care s`
ia \n considerare mai ales datele de mediu (spa]ii verzi).
Au fost efectuate urm`toarele modific`ri asupra PUZ prezentat
anterior: cl`direa PETROM nu se mai demoleaz`; cele dou` turnuri
din spate au fost reconfigurate, astfel \ncât \n aceast` versiune nu
mai exist` decât unul singur; se preconizeaz` extinderea volumu-
lui cu o caset` de sticl` ce ar integra Muzeul existent. 
Alexandru Beldiman, implicat \n proiectul Calea Victoriei – traseul
cultural, se ab]ine de la formularea unei judec`]i. Dan Marin se
opune, \n continuare, construirii de o asemenea intensitate \n
aceast` zon`. 
Rezolu]ie: pentru a se lua o decizie, discu]ia va fi reprogramat`
pentru o dat` ulterioar`, când Comisia va fi prezent` \n plenul ei,
[i, dac` se va putea, vor fi invitate [i toate autorit`]ile administra-
tive. Se va reveni.
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BORDEIULUI?
P

alatul Victoria, sediul Guvernului României, este amplasat \n Pia]a Victoriei, la limita
nordic` a zonei centrale a ora[ului. Din punct de vedere urbanistic, Pia]a Victoriei are
o dubl` semnifica]ie, fiind \n acela[i timp un nod major de circula]ie, unde se \ntâlnesc

câteva artere importante care asigur` leg`tura cu centrul ora[ului, pe direc]ia nord-sud, sau
care fac parte din inelul central de circula]ie, pe direc]ia est-vest;  [i marcând, prin pozi]ia sa,
trecerea de la zona mai dens construit` a centrului la zona de parcuri din partea de nord.
De-a lungul timpului, forma, dimensiunile [i cadrul arhitectural al Pie]ei Victoriei au suferit
modific`ri radicale. Ast`zi ea este un spa]iu incert, f`r` geometrie clar` [i f`r` coeziune [i ie-
rarhie spa]ial`, func]ionând ca o mare intersec]ie [i nu ca o pia]` urban`.
Construit la sfâr[itul sec. al XIX-lea, acest spa]iu era caracterizat de o mic` densitate a con-
struc]iilor [i de prezen]a dominant` a vegeta]iei. Piesa principal` a pie]ei era Palatul Sturdza,
sediul Ministerului de Externe, situat \n fa]a actualului amplasament al Palatului Victoria.
Planul de sistematizare elaborat \n 1937 de Duiliu Marcu prevedea extinderea [i remodelarea
acestui spa]iu, plecând de la necesitatea cre`rii unui nucleu guvernamental, a rezolv`rii prob-
lemelor de circula]ie, dar [i de la sensul urbanistic particular al pie]ei.
Era o pia]` de reprezentare, ordonat` geometric, a c`rei parte de nord r`mânea deschis`,
l`sând liber` vederea spre zona de parcuri, \n timp ce partea de sud, construit`, anun]a den-
sitatea mai mare a centrului ora[ului. Planul prevedea demolarea Palatului Sturdza [i a
Muzeului de Istorie Natural` [i construirea a trei cl`diri noi; cl`dirile identice de pe laturile de
est [i vest erau piesele secundare care, prin pozi]ie [i simetria neutr` a volumului, puneau \n
valoare piesa principal`, situat` pe latura de sud.
Din aceast` ampl` opera]iune urbanistic` nu s-a realizat, datorit` r`zboiului [i perioadei
ce i-a urmat, decât cl`direa Ministerului de Externe – actualul sediu al Guvernului – situat`
pe latura de est, construit` \n locul Palatului Sturdza. Pe partea opus`, cl`direa Muzeului de
Istorie Natural` nu a mai fost demolat`, r`mânând pân` ast`zi un martor al vechii configura]ii
a acestui loc.
Ideea planului din 1937, cea a unei pie]e având trei laturi construite [i o latur` deschis` c`tre
zona verde a ora[ului, a fost reluat` de Duiliu Marcu \n dou` noi planuri de sistematizare, \n
1952 [i \n 1959, acesta din urm` având mai multe variante. Ele \ncercau s` rezolve conflictul
\ntre necesitatea cre`rii unei ordini spa]iale prin regularizarea formei pie]ei pe de o parte [i
desitatea [i direc]iile divergente ale arterelor pe de alt` parte.
|n ultimele variante din 1959, datorit` faptului c` s-a p`strat cl`direa Muzeului de Istorie
Natural`, situat` pe o direc]ie diferit` de cea a axului major al pie]ei, conflictul devine [i mai
evident. Din acest motiv, Duiliu Marcu restrânge spa]iul central prin excluderea din pia]` a
cl`dirii muzeului [i recurge la o compozi]ie relativ asimetric`, \n care Palatul Victoria r`mâne
totu[i o pies` important`, chiar dac` este integrat` unor fronturi construite mai ample.
Nici unul din aceste planuri nu a fost \ns` realizat: Pia]a Victoriei a r`mas neschimbat` pân`
\n anii 80, când pe latura de sud a fost construit un front \nalt de blocuri, locuin]e care, prin
masivitatea [i arhitectura lor, au amplificat problemele de imagine ale pie]ei. Dup` 1989, au
existat mai multe propuneri de reorganizare, inclusiv cele rezultate din concursul public orga-
nizat \n 1991; foarte diferite ca atitudine – variind de la men]inerea status-quo-ului pân` la
modificarea radical` a formei sau a regimului de \n`l]ime a pie]ei – ele nu au avut nici o con-
secin]` concret`. 
Palatul Victoria este opera profesorului Duiliu Marcu (1885-1996), elev al {colii Superioare
de Arhitectur` din Bucure[ti (1906) [i apoi al Ecole de Beaux-Arts din Paris (diplomat \n
1912). Dup` o prim` perioad` de activitate, \ncadrat` la \nceput \n formulele academismului
francez, apoi \n cele ale stilului neo-românesc, Duiliu Marcu s-a al`turat \n anii ‘30 curentu-
lui modern, devenind unul dintre principalii s`i protagoni[ti \n România.

Concurs interna]ional de arhitectur` 

Extinderea Palatului Victoria

Pe 18 octombrie a.c.

a avut loc vernisarea

expozi]iei proiecte-

lor finaliste la Con-

cursul interna]ional

de arhitectur`

“Extinderea

Palatului Victoria” -

Sediul Guvernului

României. Tema con-

cursului, ini]iat de

c`tre Cancelaria

Primului Ministru al

României \n colabo-

rare cu Universitatea

de Arhitectur` “Ion

Mincu”, a avut ca

obiect construirea

unei cl`diri noi cu

integrarea celei exis-

tente \ntr-un concept

unitar. Evenimentul

este organizat de

Filiala Teritorial`

Bucure[ti a Ordinului

Arhitec]ilor din

România \n partene-

riat cu Muzeul

Na]ional de Art`

Contemporan`.   
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Adeziunea sa la modernism nu a fost o ruptur` cu trecutul, ci un moment de reevaluare [i
de afirmare a continuit`]ii pentru c` Duiliu Marcu [i-a p`strat credin]a \n perenitatea valorilor
esen]iale ale clasicismului, din care „arhitectura modern` poate s` re]in` claritatea, simpli-
tatea, disciplina, ra]ionalismul, tendin]a c`tre perfec]iune, euritmia liniilor sau armonia 
elementelor”. 
|ncepând cu mijlocul anilor ‘30, Duiliu Marcu a realizat câteva importante edificii publice –
{coala Superioar` de R`zboi, Palatul Victoria, Palatul Direc]iei Generale a C`ilor Ferate –
proiectate nu ca obiecte izolate, ci ca piese ale unor ansambluri urbanistice. Forma]ia autoru-
lui pe de o parte, func]iunea oficial` a acestor cl`diri [i contextul politic [i cultural-arhitectur-
al al momentului pe de alta, explic` op]iunea pentru ordinea monumental` [i limbajul neo-
clasic simplificat. 
Palatul Victoria a fost \nceput \n 1937 [i terminat \n 1944. Datorit` avariilor provocate de
bombardamentul din 1944, lucr`rile au fost reluate [i finalizate \n 1952. Proiectat ini]ial pen-
tru Ministerul de Externe, Palatul Victoria a fost \n timpul perioadei comuniste sediul acestui
minister [i al Consiliului de Mini[tri [i a devenit \n 1990 sediul primului guvern al României
post-comuniste. |n 2004, Palatul Victoria a fost inclus \n lista monumentelor istorice.
Condi]iile de amplasament [i concep]ia urbanistic` a planului din 1937 al Pie]ei Victoriei au
determinat forma general` a palatului: o cl`dire de plan rectangular, cu o accentuat` dez-
voltare orizontal` datorat` limit`rii \n`l]imii [i cu o simetrie neutr` a volumului. 
„Proiectantul a tratat inten]ionat cl`direa Ministerului de Externe ca o cl`dire secundar`, ca
o \n[iruire de arcade f`r` o ax` de oprire, ca una din anexele cl`dirii principale (...) care ar fi
urmat s` fie proiectat` [i executat` mai târziu. A[a trebuie \n]eles motivul pentru care arhi-
tectul s-a ferit de a pune \n eviden]` o ax` pe fa]ada Ministerului de Externe, tratat` totu[i cu
monumentalitate.” – Duiliu Marcu
Precedat` de o curte de onoare plantat`, fa]ada principal`, cu ampla sa colonad` de 70m
lungime, delimiteaz` unul din fronturile pie]ei, \n timp ce fa]adele laterale sunt orientate c`tre
str. Paris la nord, respectiv c`tre bd. Iancu de Hunedoara la sud. Simetric [i riguros ordonat
de ritmul structurii, planul este organizat \n jurul a dou` cur]i interioare care asigur` o utilizare
eficient` a terenului, \n condi]iile unei bune ilumin`ri [i ventil`ri naturale a spa]iilor interioare.
Dup` cum declara Duiliu Marcu, atât interioarele cât [i fa]adele Palatului Victoria ilustreaz`
„preocuparea de a p`stra fundamentul clasic [i de a face s` apar` \n concep]ia de ansam-
blu [i \n studiul detaliilor ideea de simplitate modern`”.
Ini]ial, fa]ada principal` era, ca [i fa]adele laterale, \mbr`cat` cu pl`ci de marmur` de Carrara
[i avea pe cele dou` plinuri laterale panouri decorative sculptate, din acela[i material; \n urma
avariilor provocate de bombardamentul din 1944, cele dou` panouri au fost suprimate, iar
fa]ada principal` a fost ref`cut` cu pl`ci de travertin.
Extinderea sediului Guvernului este justificat` atât din cauza necesit`]ii de consolidare \n ve-
derea rezisten]ei la seisme, dar [i din punct de vedere al spa]iului disponibil, sub nivelul nece-
sar unei func]ion`ri corespunz`toare. Pe terenul cu o suprafa]` de 5508mp, situat \n spatele
Palatului Victoria, exist` trei cl`diri vechi apar]inând Guvernului, care \ns` nu corespund nici
ele cerin]elor actuale. Ca urmare, se propune demolarea acestor cl`diri [i extinderea spa]iilor
Guvernului, prin construirea unei noi cl`diri pe terenul astfel eliberat. Ea va trebui s` rezolve
dou` probleme: \n prim` faz` - \n perioada consolid`rii Palatului Victoria [i deci a dezafect`rii
acestuia – func]ionarea nestingherit` a aparatului guvernamental; \n a doua etap`, relocarea
\n Palatul Victoria a unor func]iuni - \n esen]` a s`lilor de protocol [i a cabinetului Primului
Ministru – [i amenajarea \n noua cl`dire a spa]iilor necesare unor departamente care fac
parte din structura guvernului, dar care \n prezent \[i desf`[oar` activitatea \n alte cl`diri. 
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Proiectul câ[tig`tor 

Num`r de identificare

050906

CIE - de Architekten

Cie - Amsterdam /

Olanda; arh. Branimir

Medic, arh. Pero Puljiz

Contactul cl`dirii noi

cu Palatul Victoria

este bine realizat, ca [i

rela]ia cu celelalte

cl`diri \nvecinate. Sunt

de apreciat concep]ia

spa]ial` a interiorului

[i claritatea exprim`rii

ei, precum [i rela]ia

dintre caracterul com-

pact al volumului [i

zonele de trans-

paren]`. 
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Cl`direa care a constituit obiectul concursului va conlucra, preluând o parte din sarcinile
actuale ale celei existente. R`spunsul arhitectural trebuia formulat \n termeni contemporani,
\ntre]inând \ns` un raport adecvat cu Palatul Victoria, a c`rui prezen]` arhitectural` [i sim-
bolic` trebuia respectat` [i pus` \n valoare.
Au fost de asemenea o serie de condi]ii generale care au trebuit respectate \n realizarea
proiectului, fiecare dintre acestea având prevederi speciale: condi]ii urbanistice (retrageri
fa]` de limita terenului, indicatori urbanistici, circula]ii [i accese), leg`turi cu cl`direa exis-
tent`, accese (accese auto, accese pietonale), concep]ia general` a spa]iilor (modularea
spa]iilor, organizarea spa]iilor interioare, stabilitatea echipamentelor tehnice), concep]ia ge-
neral` a structurii de rezisten]` (gradul de importan]` a cl`dirii, condi]ii de sol [i grad seis-
mic, condi]ii de conformare seismic`), concep]ia general` a echip`rii tehnice (principii gen-
erale, spa]ii de birouri, s`li de reuniuni, recep]ii), asigurarea securit`]ii (obiectivele securit`]ii,
modalit`]i de asigurare a securit`]ii).
Concursul interna]ional de arhitectur` „Extinderea Palatului Victoria – sediul Guvernului
României” a fost organizat de Cancelaria Primului Ministru \mpreun` cu Universitatea de
Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” Bucure[ti. Ordinul Arhitec]ilor – Filiala Teritorial`
Bucure[ti dore[te s` fac` publice, printr-o expozi]ie la Teatrul Na]ional, proiectele finaliste ale
concursului, demonstrând \n acest fel performan]a generat` de o competi]ie profesional` [i
rolul benefic pentru ora[, dar mai ales pentru capital`, a acestui demers. 
Expozi]ia se \nscrie \n seria de evenimente de arhitectur` propuse de Filiala Bucure[tia O.A.R.
generatoare de dezbateri publice [i legate de conformarea ora[ului.
La acest concurs s-au putut \nscrie orice persoan` fizic` sau juridic` sau asociere de per-
soane fizice sau juridice care pot oferi servicii de proiectare \n construc]ii. Cel pu]in unul din-
tre membrii unei echipe trebuie s` fie arhitect cu drept de semn`tur` al Ordinului Arhitec]ilor
din România sau al unei organiza]ii similare din str`in`tate.

Participant 1

Num`r de identificare
472707
SCAU - Paris, Fran]a
arh. Aymeric Zublena
SARL - Alain Manolesco -
Architecte, Paris, Fran]a
arh. Alain Manolesco, arh.
Tanguy Croizier, arh.
Thomas Braunstein, arh.
Florent Chagny

Juriul a apreciat claritatea
solu]iei [i simplitatea ima-
ginii, chiar dac` ea trimite,
\ntr-o anumit` m`sur`, la
limbajul anilor ‘70. Rezol-
varea zonei de contact a
cl`dirii noi cu palatul Vic-
toria este mai pu]in con-
ving`toare. |n plus, accesul
\n zona Primului Ministru
este dificil. 



Participant 3
Num`r de identificare
030186
Leon Wohlhage Wernik
Architekten - Berlin,
Germania; arh. Hilde Leon,
arh. Konrad Wohlhage,
arh. Siegfried Wernik,
Raluca Radu - Bucure[ti,
România

Volumul extinderii, total
deta[at de vechea cl`dire,
este exprimat cu claritate,
dar situat \ntr-o rela]ie
discutabil` cu spatele pa-
latului Victoria; propor]iile
cur]ilor interioare sunt
defavorabile. 
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Concursul a avut 2 faze. |n prima faz`, concuren]ii au fost selecta]i
pe baza experien]ei \n proiectarea construc]iilor [i a referin]elor
privind cl`dirile de birouri comparabile realizate. Faza a doua a pre-
supus evaluarea propriu-zis` a lucr`rilor ]inând cont de urm`toarele
criterii: respectarea temei de proiectare, rela]ia cl`dirii propuse cu
Palatul Victoria, calitatea func]ional`, calitatea arhitectural`,
respectarea regulamentelor [i a standardelor tehnice.
Pentru faza 1 a fost desemnat` o comisie tehnic` de analiz` a
dosarelor depuse, respectiv 27 de candida]i, iar pentru faza 2 un
juriu interna]ional format din: arh. Miguel Baudizzone (Argentina),
arh. Alexandru Beldiman (România) – reprezentant O.A.R., arh.
Mario Botta (Elve]ia), Drago[ Condrea – Director General,
reprezentant al Cancelariei Primului Ministru, Victor Giosan –
Secretar de Stat, reprezentant al secretariatului General al
Guvernului, arh. Dan Sergiu Hanganu (Canada), arh. Olufemi

Majekodunmi (Nigeria) – reprezentant UIA, membri suplean]i: arh.
Pere Riera (Spania), arh. Emil Barbu Popescu (România), Rector
U.A.U.I.M., consilier tehnic [i profesional: arh. Dan Marin –
U.A.U.I.M., secretariat tehnic: arh. Marian Ion – O.A.R.
Juriul consider` c` proiectul câ[tig`tor s-a remarcat prin claritatea
solu]iei de reconstruc]ie a unei insule urbane [i prin subtilitatea
leg`turii cu Palatul Victoria, ilustrând un bun raport cu o cl`dire
monumental`. Extinderea este perfect adaptat` exigen]elor de
func]ionare [i de flexibilitate a programului, având o bun` rela]ie
interioar` cu cl`direa existent`. Se recomand` \ns` amplificarea
spa]iilor subterane, relativ reduse \n raport cu celelalte propuneri.
Proiectul propune o solu]ie capabil` de a aduce beneficii din punct
de vedere al economiei de energie, confortului [i al echilibrului
ambiental. Prin scar`, simplitate [i transparen]`, proiectul este sem-
nul unei modernit`]i inteligente, propunând o formul` european`
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contemporan` de a da demnitate unei
func]iuni publice.
Ca principiu general, juriul recomand`
autorit`]ilor române extinderea procedurii
concursurilor de arhitectur`, atât pentru
calitatea ei \n sine, cât [i pentru capacitatea
de a crea valoare \n contextul competi]iei
interna]ionale a ora[elor. Juriul felicit`
Guvernul Romaniei pentru ini]iativa orga-
niz`rii concursului pentru extinderea
Palatului Victoria [i, având \n vedere impor-
tan]a acestui obiectiv, sper` \ntr-o cât mai
rapid` materializare a rezultatului concursului.

Participant 4
Num`r de identificare
142711
Agence ARCHITECTURE -
Paris, Fran]a; arh. Dan
Munteanu, arh. Stephane
Perianu, arh. Mihai
Munteanu, arh. Amar
Lounas, arh. Sandra
Munteanu, arh. Glenn
Lewkowicz, arh. Smal
Boubaya. 

Ideea de a prelua spa]iali-
tatea cur]ilor existente
este apreciat`, mai pu]in
materializarea ei. 
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Participant 5
Num`r de identificare 195027
Wilmotte & Associes - Paris, Fran]a;
Dorin {tefan Birou de Arhitectur` -
Bucure[ti, România; Atelier d’archi-
tecture Bellon & Tanascaux, Paris.

Sunt apreciate simplitatea volumu-
lui general [i tratamentul neutru al
fa]adei, creând un bun raport cu
Palatul Victoria, dar prezen]a coper-
tinei este un gest prea puternic,
dificil de sus]inut din punct de
vedere static [i al costurilor impli-
cate. De asemenea, \n raport cu
cl`direa existent`, prezen]a coper-
tinei este lipsit` de justificare. 

Participant 6
Num`r de identificare 010443
Adien Fainsilber et Associes - Naterre, Fran]a; Graphic Studio,
Bucure[ti, România

Extinderea pare a fi o cl`dire autosufiecient`, indiferent` la
prezen]a Palatului Victoria. Rezolvarea spa]ial-func]ional` este
clar`, dar face trimitere la tipul de program comercial. 
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Al XV-lea Congres al

Uniunii Interna]ionale

a Femeilor Arhitect

(U.I.F.A) s-a desf`[urat

la Bucure[ti, \n perioa-

da 1-6. 10. 2007, sub

|naltul Patronaj al Pre-

[edintelui României.

Tema Congresului  a

fost : ”IDENTITATE con-

servarea [i valorifica-

rea Patrimoniului na-

]ional de arhitectur`;

modul \n care U.I.F.A.

contribuie la p`strarea

identit`]ii culturale”.     

L
ucr`rile Congresului s-au desf`[urat atât la Universitatea de Arhitectur` [i

Urbanism “Ion Mincu”, cât [i la Muzeul T`ranului Român din Bucure[ti. La

Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism “Ion Mincu” au fost deschise expozi]iile

“Un manifest pentru Bucure[ti”, ”Case care plâng”, expozi]ia proiectelor

câ[tig`toare la concursul interna]ional studen]esc “Forgotten Places”, “Reconversie

urban` strada Edgar Quinet “, lucr`ri ale arhitectelor din România, panouri na]ionale

ale ]`rilor participante, precum [i expozi]ia de prezentare a “Arhivelor Femeilor \n

Arhitectur`”, organizat` de Universitatea Tehnic` din Virginia –S.U.A., Facultatea de

Arhitectur`. La Muzeul }`ranului Român au fost deschise, \n timpul congresului,

expozi]iile “Henrietta Delavrancea Gibory”, expozi]ia de acuarele Ligia Podorean -

Ekstrom-Suedia, precum [i o expozi]ie de fotografie “Ansamblul Brâncovenesc

Mogo[oaia”. S-a lansat cartea “Arhitectura ca o arc` /Arhitecture as an Arch”- autor

prof.dr.arh. Cristina Olga Gociman. La Congres au fost participan]i din 23 de ]`ri. |n

urma comunic`rilor prezentate [i a discu]iilor purtate \n timpul Congresului, s-au

desprins urm`toarele concluzii: 1. Prin realizarea Congresului la Bucure[ti, a avut loc

un contact direct, extinzându-se rela]iile \ntre arhitectele din ]`rile participante, \n

special privind valorificarea identit`]ii arhitecturale na]ionale, \n contextul globaliz`rii;

2. Identitatea de crea]ie rezult` din condi]iile sociale, din condi]iile \n care individul se

define[te, structura familial`, modul de a tr`i [i spiritualitatea mediului s`u; 3. S-au

creat condi]iile de lansare a unor programe na]ionale [i interna]ionale pe schema tri-

partit`, respectând principiile dezvolt`rii durabile: ecologiei, identit`]ii na]ionale \n

contextul globaliz`rii, precum [i implicarea activ` \n realizarea unor programe [i

proiecte na]ionale [i interna]ionale, privind conservarea [i valorificarea patrimoniului

de arhitectur` existent, \mpreun` cu alte organiza]ii profesionale de profil; 4.

Consolidarea leg`turilor \ntre colegele arhitecte cu activitate \n proiectare, adminis-

tra]ie [i cu activitate \n artele complementare; 5. Implicarea \n realizarea unor rela]ii

de parteneriat \ntre administra]ie [i investitorii interesa]i \n dezvoltarea programelor

de arhitectur` [i urbanism, pe principiile dezvolt`rii durabile: ecologiei, identit`]ii

na]ionale \n contextul globaliz`rii. 6. Dup` analiza candidaturii mai multor ]`ri , pen-

tru desf`[urarea urm`torului Congres al UIFA, urm`toarea ]ar` gazd` a fost aleas`

Coreea de Sud. Urm`torul Congres –al XVI-lea Congres al UIFA se va desf`[ura la

Seoul, \n anul   2010. / Arh. Solange D’Herbez de la Tour, Pre[edinte U.I.F.A  [i

arh. Georgeta Gabrea, Pre[edinte U.F.A.R.

Congresul
Femeilor
Arhitect
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Trecut prin toate clasele sociale, \ncepându-[i cariera prin a fi b`iat de pr`v`lie,

Dumitru Marinescu construie[te un adev`rat complex. De[i vorbim despre un ansam-

blu realizat acum un secol, de[i era, la vremea aceea, c`tre cap`tul periferic al C`ii

Rahovei, de[i era, \n definitiv, un loc de produc]ie, a fost dotat cu multiple func]iuni

“ne-industriale”. Existen]a unor locuri de consum nu este nimic neobi[nuit, \ns` nu

au fost simple cârciumi lâng` o fabric`. Pentru cine nu prefera lumea cosmopolit` [i

localurile “cu preten]ii”, terasele lui Bragadiru erau loc de petrecere cu muzic`, dans,

jocuri, mâncare [i, desigur, bere. Era unul dintre locurile frecventate de Mihai

Eminescu, pe vremea când era redactor la Timpul. F`r` vreun efort intelectual, de

parc` era cât se poate de firesc, proprietarul a reu[it crearea glorificatului loc public.

Pân` aici, totul este aduc`tor de profit, deci justificabil. |ns` ceea ce surprinde sunt

investi]iile f`cute de Bragadiru exclusiv pentru distrac]ia muncitorilor: se [tie despre

existen]a unei popic`rii [i a unui [trand. 

U
ndeva, pe la \nceputul secolului,

când Calea Rahovei era pod

domnesc, nu spaima agen]ilor

imobiliari, traversa un teren viticol \n

mahalaua Sf. Nicolae. Printre mo[iile lui

Laptov, Gramont [i Aleku Skopelitis,

reu[e[te s` se strecoare negustorul

Dumitru Marinescu Bragadiru, proasp`t

proprietar al unui teren de “doar” 10

hectare, \n 1894. Fabrica de bere ce

urma s` fie construit` acolo nu avea

concuren]` doar din partea celorlal]i doi

produc`tori ai vremii, ci se confrunta [i

cu mentalitatea unei societ`]i mult prea

obi[nuite cu vinul [i mai pu]in cu berea.

Ca multe alte artere curmate brutal de urbanismul anilor '80, Calea

Rahovei a r`mas cu un cap`t liber [i aproape imposibil de re]esut \n ora[.

Cât este de stingher` acea prezen]` \n lateralul Pie]ei Constitu]iei se

poate vedea doar dac` nimere[ti, din \ntâmplare, pe acolo. Se zbate \ntre

via]` [i moarte speran]a c` bucure[tenii consider` inoportune casele noi,

nu pe cele vechi.

FABRICA DE BERE
BRAGADIRU, RAHOVA
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Fabric` \n toat` regula, corpurile, fie ele

de birouri sau de produc]ie, sunt tratate

unitar. Câteva elemente decorative, sufi-

cient cât s` se alinieze tendin]elor eclec-

tismului, dar discrete, \n asentiment cu

func]iunea, se reg`sesc pe toate

fa]adele. Anii de construc]ie au coincis

cu apari]ia primelor semne de neoromâ-

nesc. De[i proiectul apar]ine unui birou

de arhitectur` german (al lui A.

Schucker), exist` \ncerc`ri timide, dar

vizibile, ale noului curent autohton. |ns`

corpul de cl`dire cu func]ie reziden]ial`,

Palatul Bragadiru, compenseaz` orice

restric]ie cu care s-a confruntat arhitec-

tul la proiectarea halelor. Arhitectura

eclectic` \nregistreaz` un succes [i

\nscrie Palatul Bragadiru printre rarele

construc]ii, de aceea[i factur` [i aceea[i

vârst`, care nu plâng. 
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Fabrica a func]ionat pân` spre sfâr[itul regimului comunist, care a condamnat-o dup`

ce i-a desfiin]at m`l]`ria, \n anul 1986.  |n timp, din corpul unde se \mbutelia berea

Rahova a r`mas un zid, drept ultim reprezentant. Urma ca pân` \n aprilie 1990 s` fie

dezafectat` \n \ntregime. Turnura pe care au luat-o lucrurile face ca fabrica s`

tr`iasc`, [chiop`tând, pân` \n urm` cu doi, trei ani, când \nc` mai func]iona drept

depozit. |n 1998, ar fi trebuit s` sufere o reconversie ce ar fi reinserat-o \n circuitul

economic, \ns` mall-ul se las`, \n continuare, a[teptat. |ncerc`rile de reabilitare, sus-

pendate cu mult \nainte ca fabrica s` fi c`p`tat o nou` fa]`, au fost f`cute nu doar

\n grab`, dar [i prost. Câteva culori, la limita bunului sim], au acoperit par]ial o ten-

cuial` neprofesionist`. Cât prive[te interiorul, cei interesa]i \l pot vedea, \n \ntreaga

splendoare, chiar din strad`. Prin g`urile zidului [i goluri unde erau, odat`, ferestre,

se z`re[te ceramic` veche de câteva zeci de ani.

Calea Rahovei, de unde se bifurc`, la num`rul 204, pân` \n fa]a Palatului Bragadiru

[i \n dosul Academiei Române, este \nc` o r`m`[i]` a vechiului ora[, care a \nv`]at s`

se autoconserve. Din fericire, le mai avem. Din nefericire, nu facem nimic ca s` le

p`str`m. 

Text: Adriana Gre]cu; Foto: Vlad Panait
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Asocia]ia ARA a solicitat Direc]iei Jude]ene pentru Cultur`, Culte [i Patrimoniul

Cultural Na]ional (DJCCPCN) Alba clasarea ca monumente istorice a 50 de construc]ii

valoroase – locuin]e tradi]ionale, biserici, edificii publice ([coala veche, prim`ria

veche, sediul \ntreprinderii miniere, maternitatea veche) – din satele Ro[ia Montan`

[i Corna.

Cererile de clasare au fost depuse \n 27 septembrie [i 9 octombrie la sediul DJCCPCN

Alba, direc]ia deconcentrat` a Ministerului Culturii [i Cultelor (MCC) \n Jude]ul Alba.

Aceast` institu]ie are obliga]ia legal` s` ini]ieze \n cel mai scurt timp procedura de

clasare a imobilelor \n cauz`, s` \ntocmeasc` dosarele de clasare [i s` le \nainteze spre

analiz` Comisiei Na]ionale a Monumentelor Istorice. Pe durata desf`[ur`rii acestui

proces, construc]iilor li se acord`, potrivit legii, statutul de monument istoric. De aici

decurge, \n primul rând, interdic]ia de a le desfiin]a, de a le distruge total sau par]ial

sau de a le degrada. Se adaug` obliga]iile proprietarilor de a le \ntre]ine [i conserva

[i necesitatea ob]inerii avizului MCC pentru orice lucrare de construc]ie care are ca

obiect oricare dintre cl`dirile pentru care a fost solicitat` clasarea. \n cea mai mare

parte, aceste cl`diri se afl` \n proprietatea companiei Ro[ia Montan` Gold

Corporation (RMGC).

Scopului principal al ac]iunii noastre – consfin]irea valorii acestor construc]ii [i ansam-

bluri istorice [i asigurarea protej`rii [i punerii lor \n valoare – i se adaug` un altul, con-

junctural: prevenirea distrugerii acestor construc]ii \n particular [i a satelor Ro[ia

Montan` [i Corna \n general, prin ac]iunile sus]inute de “eliberare” a zonei,

RO{IA MONTAN~: 
Includerea \n Lista monumentelor istorice 
a construc]iilor valoroase
amenin]ate de ac]iunile companiei 
Ro[ia Montan` Gold Corporation
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desf`[urate de compania minier`. RMGC a demolat deja, \n Ro[ia Montan` [i satele

vecine – Corna, Bunta, }arina, Blide[ti [i B`lmo[e[ti – peste 120 de case din cele 138

pentru care a ob]inut de la Prim`ria comunei autoriza]ii de desfiin]are, \n foarte multe

cazuri cu \nc`lcarea legii: toate casele demolate \n satul Ro[ia Montan` se aflau \n

zona de protec]ie a cel pu]in unui monument istoric clasat, ceea ce impunea existen]a

\n dosarul de autorizare a avizului MCC [i transfera responsabilitatea eliber`rii auto-

riza]iilor de desfiin]are c`tre Consiliul Jude]ean Alba. |n toate aceste cazuri, peste

80(!), Prim`ria comunei Ro[ia Montan` [i-a dep`[it atribu]iile legale. Mai mult decât

atât, toate aceste lucr`ri de desfiin]are au loc \nainte ca proiectul minier propus de

RMGC s` fi primit autoriza]iile legale necesare pentru \nceperea lucr`rilor.

Extrem de \ngrijor`toare este coinciden]a demol`rii precipitate, la numai câteva zile

dup` depunerea primului pachet de cereri, a uneia dintre casele pentru care a fost

solicitat` clasarea: Casa {ulu]iu (ridicat` \n 1897, situat` \n Ro[ia Montan` la nr. 193),

o construc]ie de mare valoare, atât din punct de vedere istoric cât [i arhitectural [i

urbanistic, a c`rei autoriza]ie de desfiin]are, eliberat` ilegal \n anul 2005, era de mult

expirat`!

Asocia]ia ARA, organiza]ie non-guvernamental` cu activitate \n domeniul protej`rii [i

promov`rii patrimoniului cultural, ai c`rei membri sunt implica]i \n studierea [i prote-

jarea sitului istoric Ro[ia Montan` \nc` din anul 2000, va continua s` monitorizeze

acest caz [i va propune m`suri de protejare a patrimoniului cultural istoric de valoare

excep]ional` al acestui sit. De asemenea, Asocia]ia ARA va semnala orice lezare

constatat` la adresa patrimoniului Ro[iei Montane [i va alerta autorit`]ile compe-

tente, pentru a preveni dispari]ia acestui sit sau a oric`rei p`r]i a acestuia.

Cererile de clasare, care cuprind expunerea de motive [i argumentarea pentru fiecare

caz \n parte, precum [i imagini ale construc]iilor, pot fi consultate pe situl asocia]iei:

www.simpara.ro, la sec]iunea “Asocia]ie”, rubrica “Monumente \n pericol”.

Dr. Monica M`rgineanu Cârstoiu, Pre[edinte ARA, 

Cercet`tor [tiin]ific la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române

{tefan Bâlici, Vice-pre[edinte ARA,

Lector la Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”, Bucure[ti

Foto: Virgil Apostol, {tefan Bâlici
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Ini]iat` de UN-HABITAT

(The United Nations

Centre for Human

Settlements), prima zi

de luni din luna

octombrie a fiec`rui an

este s`rb`torit`, \n

\ntreaga lume, ca fiind

Ziua Mondial` a

Habitatului. Conceput`

\n scopul cre[terii

interesului fa]` de

problema locuirii [i  a

promov`rii ora[elor cu

dezvoltare durabil`,

aceast` zi este [i un

mijloc de abordare a

problemei s`r`ciei la

nivel global.

Necesitatea g`sirii

unor solu]ii \n acest

sens este o respon-

sabilitate comun` [i

prive[te evolu]ia habi-

tatului uman. 

Data a fost aleas` pentru a marca aniversarea primei conferin]e interna]ionale a

Na]iunilor Unite cu privire la problema locuin]elor. Evenimentul a avut loc \n 1976 [i

s-a desf`[urat \n ora[ul Vancouver din Canada. 

Pentru prima dat`, Ziua Mondial` a Locuirii a fost s`rb`torit` [i \n România. |n ziua

de 1 octombrie, Ministerul Dezvolt`rii Lucr`rilor Publice [i Locuin]elor, \n parteneriat

cu Prim`ria General` a Capitalei, a organizat o serie de evenimente ce au avut loc \n

perimetrul str`zilor Lipscani [i Smârdan din centrul istoric al Bucure[tiului, \ncepând

cu orele 12.00.

La intersec]ia celor dou` str`zi a fost realizat` o „cafenea urbanistic`”, spa]iu de

discu]ii [i dezbateri \ntre profesion[ti, ONG-uri [i cet`]eni interesa]i. La eveniment au

participat [i domnii Laszlo Borbely, Ministrul Dezvolt`rii Lucr`rilor publice [i

Locuin]elor [i  Adriean Videanu, Primarul general al Capitalei. 

|ntre sediul BCR Lipscani [i Banca Na]ional` a României au fost expuse panouri cu

proiecte de dezvoltare urban` integrat` - proiecte de diplom` de la masterul franco

- român de dezvoltare urban` integrat` - Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism

“Ion Mincu” Bucure[ti, a fost amplasat un stand de prezentare al ATU (Asocia]ia pen-

tru Tranzi]ie Urban`) [i un panou semnal “case care plâng”. Pe strada Smârdan, ele-

vii [colilor din apropiere au realizat desene pe pavaj.

Dac` acest eveniment va avea ecou asupra Bucure[tiului, r`mâne de v`zut. Pân` la o

nou` Zi Mondial` a Locuirii nu ne r`mâne decât: „un ora[ sigur este un ora[

echitabil”. / Text [i foto: Loredana Stasisin

„Un ora[ sigur este un ora[ echitabil” 

Ziua Mondial` a Habitatului
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S
untem obi[nui]i s` vedem lumea subiectiv. Pentru o pas`re perspectiva uman` ar

putea s` fie la fel de bine cea a ochiului broa[tei, iar noi ne-am sim]i profund

jigni]i. Ce-i drept, ne complacem \n a vedea doar magazinele de la parterul

cl`dirilor, ignorând orbe[te etajele de deasupra, observând detaliul [i aproape

niciodat` ansamblul. 

Norocul nostru c` suntem curio[i. Imaginile din satelit, care adun` din ce \n ce mai

mul]i fani, ne ajut` s` \n]elegem cât de mici suntem \n compara]ie cu tot ceea ce ne

\nconjoar`, dar redarea aceasta unidimensional` seam`n` prea mult cu un plan,

perspectiva inexistent` inspir` artificial. Fotografiile din avion eman` acel real de care

avem nevoie pentru a putea percepe necondi]ionat informa]ia, deconspirând ansam-

bluri de structuri care nu au mai fost niciodat` prezentate \n acest fel.

Muzeul de Istorie din Bucure[ti g`zduie[te \ntre 4 octombrie – 18 noiembrie o

expozi]ie inedit` de fotografie din avion. Fotograful este Georg Gesler, un elve]ian

celebru pe plan mondial pentru dimensiunea fascinant` a colec]iei sale, ce docu-

mentând situri arheologice de pe 5 continente, imagini de pe teritoriul unor ]`ri care

ast`zi nu mai permit survolarea spa]iului lor aerian [i propune un punct de vedere

istoric asupra dezvolt`rii diferitelor regiuni \n timp, \n func]ie de tehnicile [i solu]iile

constructive adoptate.

Teritoriului României \i este dedicat` o sec]iune de 74 de fotografii “Priviri asupra tre-

cutului României”, cuprinzând o selec]ie cu cele mai importante monumente cultu-

rale ale ]`rii noastre, monumente ce puncteaz` evolu]ia arhitectural` [i urbanistic`,

dintre care: Histria, Sarmizegetusa, Hunedoara, Prejmer, Suceava, Sibiu, Bra[ov,

Timi[oara, Bucure[ti. / Ioana Cotulbea

ZBOR ÎN TRECUT
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Henrieta Delavrancea

Gibory a fost, al`turi

de Horia Creang` [i

Octav Doicescu, unul

dintre cei mai prolifici

arhitec]i ai perioadei

interbelice. Fiica scriito-

rului Barbu {tef`nescu

Delavrancea este una

dintre primele femei

arhitect din România,

drept pentru care, cu

ocazia Congresului

Interna]ional al

Femeilor Arhitect, \n

cadrul libr`riei

C`rture[ti de pe strada

Arthur Verona a fost

organizat` o expozi]ie

\n memoria sa. 

D
eschis` \n perioada 02 – 14 octombrie, expozi]ia a prezentat cele mai impor-

tante lucr`ri ale arhitectei, realizate \n epoca de maturitate, \ntre anii ’30-’40.

Evenimentul s-a dorit a fi un r`spuns, dat de arh. Mili]a Sion, la o scrisoare

trimis` de arhitecta Delavrancea \n urm` cu 30 de ani. Demersul [i-a propus atingerea

a dou` obiective majore. |n primul rând, s-a urm`rit amplasarea acesteia pe un loc

bine meritat \n arhitectura interbelic`, \ntre numele cele mai importante ale epocii,

\ntre modernitatea arhitecturii lui Horia Creang` [i tradi]ionalismul lui Octav Doicescu.

Cel de-al doilea obiectiv a fost de fapt un \ndemn adresat tinerei genera]ii. Dup` cum

Mili]a Sion remarca, „arhitectura trebuie s` exprime, \n acela[i timp, personalitatea

celui care o face [i personalitatea locului \n care este a[ezat`. Aceast` arhitectur`

mimetic`, ce \nseamn` arhitectura momentului, abordat` f`r` discern`mânt [i pus`

oriunde, nu \nseamn` nimic. Genera]iile viitoare nu se vor putea raporta la ea nicio-

dat`”. Atât timp cât avem ni[te repere pe plan autohton, merit` s` le cunoa[tem cât

mai bine c`ci de la ele putem \nv`]a s` mergem mai departe.

Expozi]ia organizata \mpreun` cu Ordinul Arhitec]ilor din România va fi prezent` \n

mai multe ora[e. Dup` \nchidere, ea va fi mutat`, \n prim` faz`, la Timi[oara, iar apoi

\n alte ora[e unde OAR are filiale [i posibilitatea de a expune. Anul viitor, lucr`rile arhi-

tectei Henrieta Delavrancea – Gibory vor fi cuprinse \ntr-un catalog.

Text [i foto: Loredana Stasisin

„C`ta]i-v` personalitatea, dac` crede]i c` o ave]i, dar fi]i români!” (arh. Henrieta

Delavrancea Gibory)

O scrisoare ilustrat`… la C`rture[ti





34

e
ve

n
im

e
n

te
EV

EN
IM

EN
TE

 IN
TE

RN
E

Funda]ia Arhitext Design 
a organizat \n perioada
4-7 octombrie Festivalul

Arhitext \Ntre/\Ntru Culturi
//INside/INsight Cultures,
desf`[urat la Sibiu, 
Alba-Iulia [i Dealu Frumos.
Evenimentul a f`cut parte
din programul „Sibiu –
Capital` Cultural`
European` 2007” [i a fost
realizat cu sprijinul
Ministerului Culturii [i
Cultelor, al Asocia]iei Sibiu
Capital` Cultural`
European` 2007, al
Universit`]ii de
Arhitectur` [i Urbanism
„Ion Mincu” (Bucure[ti), 
al Consiliului Local Sibiu,
al Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia
[i al Consiliului Jude]ean
Alba.

F
estivalul Arhitext a propus atât speciali[tilor \n arhitectur`, cât [i publicului larg, un pro-
gram variat ce a inclus: expozi]ii din ]ar` [i str`in`tate, un  mini-festival de film de arhi-
tectur`, dezbateri [i mese rotunde pe teme de interes \n domeniu, concerte de muzic` di-

gital`, folk [i jazz, precum [i cea de-a VIII-a edi]ie a Premiilor Arhitext Design.
Ziua de vineri, 5 octombrie, a reprezentat un maraton pentru organizatori. |ntre orele 10 [i 18,
aproape fiecare or` a \nsemnat vernisajul unei expozi]ii. Prima expozi]ie deschis` a fost cea
dedicat` lui Radu Mih`ilescu, “Farmecul discret al arhitecturii”, \n Ferula Empore – Biserica
Evanghelic` din Sibiu. Publicul a fost \ncântat atât de modul de prezentare al proiectelor, cât [i
de farmecul lucr`rilor \n sine. La orele 11, \n Turnul Dulgherilor – un spa]iu inedit, potrivit pen-
tru vernisajul pe care l-a g`zduit – a fost deschis` publicului expozi]ia colegilor din Republica
Moldova. Efortul mare de a aduce \n ]ar` lucr`rile arhitec]ilor de peste Prut (din cauza pro-
blemelor diplomatice existente) a fost deplin r`spl`tit de reac]ia publicului care a apreciat nou-
tatea [i simplitatea proiectelor expuse. La orele 12, \n Turnul Sfatului, invita]ii no[tri din Serbia
au propus publicului un alt tip de expozi]ie, exclusiv digital`. Proiec]iile au prezentat vizitato-
rilor propuneri de transformare arhitectural` a ora[ului Belgrad, aflat \n prezent \ntr-un proces
de “tranzi]ie”, \n plin` desf`[urare. Conceptele ce stau la baza “Project Belgrade.
Transition:ism” au fost explicate pe larg \n cadrul conferin]ei de duminic`, 7 octombrie, de
c`tre Aleksandar Jankovic, ini]iatorul proiectului. La orele 13 a avut loc vernisajul expozi]iei
“young architects’ generation”. Organizat` de c`tre Asocia]ia Arhitec]ilor Maghiari, expozi]ia
a fost prezentat` de \nsu[i directorul Asocia]iei Arhitec]ilor Maghiari: Reischl Gábor. 
Lansarea celei de-a doua monografii din colec]ia Monografiilor Arhitext, dedicat` arhitectului
Vlad Arsene, a avut loc \n Centrul de informare turistic` din cadrul Prim`riei Sibiu. Lansarea a
coincis [i cu vernisarea expozi]iei personale a lui Vlad Arsene - “Provoc`rile modernit`]ii târzii”. 
Ultimul vernisaj al zilei de vineri a fost cel mai important pentru echipa Funda]iei Arhitext.
Expozi]ia multimedia vernisat` \n podul s`lii de sport a Liceului Brukenthal a prezentat lucr`rile
\nscrise \n cea de-a VIII-a edi]ie a concursului Premiile Arhitext Design. Spa]iul, din nou inedit,
a g`zduit peste o sut` de invita]i prezen]i la vernisaj – arhitec]i cu lucr`ri participante (nomi-
nalizate sau nu), studen]i la facult`]i de arhitectur` din Bucure[ti, Ia[i, Cluj, Timi[oara, precum
[i arhitec]i din Sibiu [i membri ai juriului. Proiectele câ[tig`toare ale acestei edi]ii au fost: la
sec]iunea de amenaj`ri interioare - Club Embryo, autori Robert Marin [i Adrian Cancer; la
sec]iunea amenaj`ri exterioare au fost premiate dou` lucr`ri: Bucharest Business Center, autor
Violeta Ene R`ducan [i Pietonal B`lcescu, Oradea, autori Traian Andrei Luncan, Raluca
Cov`cescu, Gabriel Chi[bulea, Alin R`du]`, Daniel Bocu], Tudor Vadim Coci[; la sec]iunile
cl`diri reziden]iale [i regenerare {erban Sturdza a ob]inut Premiul Arhitext 2007 pentru
lucr`rile Cas` din Bucure[ti, respectiv Conac Miclescu; iar la sec]iunea cl`diri publice juriul a
desemnat din nou doi câ[tig`tori: Academia de fotbal, Buftea, autori Emil Barbu Popescu,
Remus Hâr[an, Drago[ Perju, Karoly Nemes, Radu Gâdiu]`, Mihaela Bog`]eanu [i Cas`,
Pustiana, autori Kozma Zsolt, Bogdan Fodor, Macalik Arnold.
Premiul special, pentru activitatea [i efortul sus]inut depus pentru ca Sibiul s` arate ast`zi ca o
capital` cultural` european` a fost \nmânat de c`tre Anca Berindei - reprezentant MGT
Educa]ional - domnului Szabolcs Guttmann, arhitect [ef al Sibiului.

Festivalul Arhitext 2007
\NTRE/\NTRU CULTURI
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GRIGORESCU
pictor al naturii 
Muzeul Na]ional de Art` al României a deschis pe 25 octombrie expozi]ia
“Grigorescu, pictor al naturii”, una din cele mai mari expozi]ii retrospective ale
artistului organizate în ultimele decenii. 
Cu ocazia comemor`rii a 100 de ani de la moartea pictorului Nicolae Grigorescu,
manifestarea de fa]` ofer` publicului o selec]ie substan]ial` bazat` exclusiv pe
opere din colec]iile MNAR, care de]ine cel mai bogat fond patrimonial
Grigorescu. Sunt expuse 230 de lucr`ri de pictur` [i grafic` având ca tem`
peisajul, domeniu în care artistul român a excelat [i care reprezint` o component`
semnificativ` a operei sale. Propunându-[i s` înf`]i[eze voca]ia de peisagist a lui
Grigorescu, expozi]ia dezv`luie evolu]ia artistic` a marelui pictor, prin includerea
unor lucr`ri ce acoper` toate perioadele sale de crea]ie. De[i Grigorescu a bene-
ficiat în mod constant de recunoa[terea posterit`]ii, lucru dovedit de succesul
expozi]iilor organizate de-a lungul timpului, opera lui este un subiect departe de
a fi epuizat.
Publicul are ocazia s` redescopere atât lucr`ri celebre precum “Toamna la
Fontainebleau”, “Andreescu la Barbizon”, “}`ranca francez` în vie”, “Ro[iorul”,
“Studiu pentru atacul de la Smârdan”, “Fete lucrând la poart`”, cât [i unele mai
pu]in cunoscute, cum ar fi lucrarea “Prin]ul Carol trecând în revist` prizonierii
turci”, realizat` într-o cromatic` monocrom`, sugerând fotografia.
Marile expozi]ii retrospective dedicate în ultimii ani picturii de “plein air” – cum
ar fi de exemplu “Fields of Dreams. Pantings from the French School of Barbizon”
deschis` în 2006 la New York sau “Plein Air: De Haagse School en de School van
Barbizon”, organizat` anul acesta la Haga demonstreaz` un interes crescând [i o
revalorizare a momentelor artistice consumate începând cu a doua jum`tate a
secolului al XIX-lea. În aceea[i serie de evenimente se înscrie [i expozi]ia
“Grigorescu, pictor al naturii”, demersul de fa]` urm`rind s` dezv`luie noi
aspecte ale activit`]ii artistului [i conexiuni inedite cu arta european`.
Dup` ce anul trecut a organizat în Fran]a expozi]ia “Nicolae Grigorescu (1838-
1907) – Itinéraire d’un peintre roumain de l’école de Barbizon à l’impression-
nisme”, g`zduit` de Musée des Beaux-Arts din Agen [i de Musée départemental
de l’Ecole de Barbizon, Muzeul Na]ional de Art` al României propune acum pu-
blicului o reîntâlnire cu unul dintre cei mai iubi]i pictori români a c`rui oper` î[i
p`streaz` farmecul [i fascina]ia pe care o avea acum un veac.
Expozi]ia “Grigorescu, pictor al naturii” este înso]it` de un album bilingv, român-
francez, ce con]ine reproduceri ale tuturor lucr`rilor prezentate, realizat gra]ie
generozit`]ii BRD - Groupe Société Generale.

“IN THE BLOOD /
LEG~TURI DE SÂNGE”
O expozi]ie-dialog \ntre arhitectul
George Matei Cantacuzino 
[i nepoata sa Ilinca Cantacuzino

George Matei Cantacuzino s-a n`scut \n
anul 1899 la Viena. Dupa ce studiaz` arhi-
tectura la Académie des Beaux-Arts - Paris
se \ntoarce \n România unde proiecteaz`
câteva dintre cele mai semnificative edificii
ale vremii precum Banca Chrissovelloni din
Bucure[ti. Printre lucr`rile sale se reg`sesc
Hotelul “Bellona” [i Villa Aviana, situate
pe litoralul M`rii Negre, precum [i proiec-
tul de restaurare a Palatului Mogo[oaia. 
Regimul comunist \l condamn` la 5 ani de
munc` silnic`. |n anii patruzeci devine pro-
fesor de Istorie a Arhitecturii la Institutul
Ion Mincu. |n anii cincizeci e numit la Di-
rec]ia Monumentelor Istorice. |n ultimii ani
ai vie]ii se \ntoarce la proiectare [i coordo-
neaz` lucr`rile la ansamblul arhitectural al
Palatului Mitropoliei din Ia[i. Tumultul isto-
riei române[ti din ultima jum`tate de veac
se reflect` \n existen]a sa, a c`rei consolare
perpetu` este concretizat` de scrierile sale
cu caracter filozofic, dar mai ales de pictu-
ra sa, de[i celebritatea \i fusese adus` de
opera arhitectural`. |n pictur`, mai mult
decât \n celelalte opere ale sale, se reg`-
se[te principiul libert`]ii care a c`l`uzit
spiritul s`u creator. 
Ilinca Cantacuzino s-a n`scut [i a crescut \n
Anglia f`r` a-[i fi \ntâlnit vreodat` bunicul
care a murit \n România \n anul 1960. L-a
cunoscut prin intermediul bunicii sale
Sanda Cantacuzino (n`scut` Stirbey) [i prin
picturile lui de care a fost \nconjurat` \n
copil`rie [i care au l`sat o puternic` am-
prent` asupra practicii sale artisitce. 
Expozi]ia-dialog a lucr`rilor Ilinca [i G.M.
Cantacuzino reprezint` o \ncercare de a-l
redescoperi pe G.M. – pictorul [i \n acela[i
timp un studiu al rela]iei dintre el [i nepoa-
ta sa, realizat prin juxtapunerea lucr`rilor
lor, adesea foarte diferite. 
Expozi]ia este un prim pas c`tre o necesar`
rea[ezare a lui G.M. Cantacuzino – picto-
rul, supranumit “cronicarul spiritualit`]ii
române[ti”, \n spa]iul cultural românesc.
Acest gest coincide cu publicarea unui
album al artistului con]inând 99 de acua-
rele donate de c`tre el Bibliotecii Centrale
Universitare din Ia[i cu scurt timp \nainte
de a se stinge din via]`. |n anul al`turarii
României la Uniunea European`, aceast`
expozi]ie se vrea o contribu]ie activ` la
noul dialog \ntre ]`rile europene.”In the
Blood / Leg`turi de Sânge” va fi deschis`
pe1 noiembrie 2007 la libr`ria Carture[ti
[i se va \ncheia la Galeria Uniunii Arti[tilor
plastici din Ia[i la 15 martie 2008. Pe
\ntreaga durat` a expozi]iei sunt progra-
mate o serie de simpozioane.  





Plecând de la ideea c`

mocheta este mult mai

mult decât o simpl`

modalitate de a

acoperi pardoseala,

Vorwerk a creat

colec]ia DIALOG ART. 

O c`l`torie prin ultimii

100 ani de istorie a

artei aplicat` pe par-

doseli. De la Art

Nouveau [i Bauhaus la

Pop Art [i apoi la arta

contemporan`.

Prin colec]ia Dialog Art, Vorwerk iese

din tiparele obi[nuite ale produc]iei de

mochete, dep`[ind cu mult standardele

existente pe pia]`. 

Pentru realizarea acestei colec]ii,

Vorwerk a colaborat cu peste 40 de

prestigio[i arti[ti [i arhitec]i, mochetele

ob]inute astfel fiind adev`rate crea]ii

artistice. Aceste colec]ii avangardiste au

fost cunoscute [i apreciate \n \ntreaga

lume devenind, \n scurt timp, un con-

cept aparte. 

Pe lâng` calitatea deosebit`, produsele

ofer` un spectru fascinant de oportu-

nit`]i pentru designul interior.

Ideea de art` pe mochete a devenit din

ce \n ce mai popular`, \n \ntreaga lume

fiind vândute peste 1,8 milioane metri

p`tra]i din aceast` colec]ie. {i continu`

s` \[i g`seasc` noi [i noi adep]i!

www.concept-floor.ro

ARTA DE A ACOPERI PARDOSEALA

Sam Francis Mimo Palladino Richard Meier Norman Foster Zaha Hadid Michael Graves Jean Nouvel

VEZI PE CE CALCI!
Pardoseli profesionale

Mimo Palladino

Zaha Hadid

Richard Meier

Jean Nouvel

Roy Lichtenstein

 



39

e
ve

n
im

e
n

te
EV

EN
IM

EN
TE

EX
TE

RN
E
P

rotejate de o curb` lung` a râului Nervion, exact pe malul de vis-à-vis fa]` de

centrul ora[ului Bilbao, se \ntind cele 60 de hectare de p`mânt ce formeaz`

Zorrozaurre. Acest fost port [i zon` industrial` va deveni \ntr-un viitor apropiat

o zon` func]ional` ora[ului, cas` a peste 15 000 de oameni care \[i vor desf`[ura aici

activitatea zilnic`. Zorrozaurre a fost separat` de restul ora[ului printr-un canal, con-

struit pentru a m`ri portul \n perioada sa de glorie. Aceast` insul` urmeaz` s` ocupe

o pozi]ie cheie \n cadrul viitoarei expansiuni a ora[ului [I integrare a regiunii \n via]a

urban`, iar Zaha Hadid este cea care a conceput planul urbanistic al “renov`rii”,

abordând \n mod curajos infrastructura \n a[a fel \ncât s` poat` accentua importan]a

strategic` a pozi]iei.

Proiectul Zahei Hadid apare ca o re]ea vie care se muleaz` atât pe zonele aglomerate

cât [i pe cele aerisite, acomodând patrimoniul istoric cu noile investi]ii [i legându-le

pe amândou` pe o suprafa]` generoas` de mal, o zon` cu destina]ie public`.

O re]ea de poduri va lega Zorrozaurre de restul ora[ului, transformând astfel râul 

\ntr-o parte important` a vie]ii cotidiene a locuitorilor. |n centrul cartierului va fi dis-

pus un sistem elegant de blocuri, care va asigura atât rela]ia pe \n`l]ime cu restul arhi-

tecturii din Bilbao, cât [i cu unduirea malurilor, orientarea construc]iilor fiind gândit`

\n a[a fel \ncât s` accentueze aceast` mi[care. Aparenta aglomerare de construc]ii din

plan este rarefiat` prin jocul subtil al diferen]elor de \n`l]ime, creându-se o balan]`

\ntre nevoia de intimitate [i cea de comunicare \ntr-un spa]iu public. / Ioana Cotulbea

ZAHA HADID 
reorganizeaz` Zorrozaurre

Foto: © Zaha Hadid,
Patrik Schumacher
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Pe 31 octombrie, ICR (Institutul Cultural Român) Londra va fi gazda evenimentului

„mis-leading Bucharest”. Acesta va cuprinde vernisajul expozi]iei de fotografie pe

tema arhitecturii eclectice a Bucure[tiului [i prezent`ri de proiecte de arhitectur`, art`

[i urbanism, dintre care TUB [i Low-Budget Monuments, expozi]ia româneasc` de la

Vene]ia 2007. 

TUB (TransCentral Urban Bucure[ti) este un proiect lansat \n cadrul Anualei de

Arhitectur` Bucure[ti \n luna mai a acestui an [i este rezultatul unui parteneriat \ntre

14 birouri de arhitectur`. Proiectul reprezint` o mi[care non-profit care are drept scop

revitalizarea [i promovarea zonei centrale a Bucure[tiului, o dezbatere deschis` legat`

de spa]iul public, trasee pentru pietoni [i bicicli[ti [i zone de loisir. TUB Bucure[ti \[i

propune conturarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung, care s` sus]in` ima-

ginea viitoare a Bucure[tiului. (http://www.t-u-b.ro/)

LOW-BUDGET MONUMENTS \i are ca autori pe Cristi Pog`cean, Mona V`t`manu,

Florin Tudor, Victor Man, Chritoph Buchel [i Giovanni Carmine. Lucr`rile ofer` moda-

lit`]i diferite de interpretare a monumentalit`]ii, pe baza interac]iunii acestora cu su-

biectivitatea artistic`, propunând moduri de regândire a locului [i rolului public al artei.

Dorin {tefan, Teodor Frolu, Augustin Ioan, Bruno Andre[oiu [i Mario Kuibu[ vor

prezenta proiectul TUB, iar Mihai Pop, comisarul Pavilionului României la edi]ia

curent` a Bienalei de la Vene]ia, va vorbi despre rela]ia dintre arta contemporan` [i

designul urban. Seara va fi condimentat` cu muzic` etno [i jazz, interpretat` de

forma]ia Mukka Band [i Eddie Neumann.

Este bine de [tiut c` intrarea se face pe baz` de invita]ii. Mai multe informa]ii pot fi

g`site la adresa: http://www.icr-london.co.uk. / Loredana Stasisin

Londra

MIS-LEADING

BUCHAREST

Sc`pat din lan]urile

comunismului,

Bucure[tiul se afl` \n

plin avânt economic.

Peste deja prea mul-

tele straturile de isto-

rie zbuciumat` se mai

adaug` \nc` unul: cel

al tranzi]iei.

Transformat \n labora-

tor experimental,

ora[ul, prins \ntre tre-

cut [i viitor, se afl` \n

c`utarea unei strategii

de dezvoltare. 
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Villeroy & Boch a participat anul acesta la Cersaie [i, p`strând tradi]ia, au prezentat o

gam` nou` de produse \n acela[i stil caracteristic, elegant, dar [i extravagant. Gama

Bernina, cu ale sale pl`ci mate, u[or texturate \n ton cu piatra pe care o imit`,

cuar]itul, au avut cel mai mare succes, reg`sindu-se \ntr-o gam` variat` de forme [i

de culori, pentru a se putea mula pe orice pardoseal` sau perete. Cea mai spectacu-

loas` \ns` a fost gama Creative System New, care folose[te abundent dar \ntr-un mod

sofisticat auriul, dånd astfel o not` extravagant` b`ii, personalizånd-o foarte elegat \n

combina]ie cu negrul [i albul. Desenul fin al arabescurilor scoate \n eviden]`

suprafe]ele [i accesoriile decorative.

Printre standurile \mbr`cate \n tot felul de materiale moderne, inovatoare, unele chiar

SF, reg`sim ca [i \n ceilal]i ani o oaz` \n care contemporanul se confund` cu anticul,

se \ntrep`trund printre culori [i str`lucesc, “Sicis - The art factory”. De[i perpetueaz`

acelea[i motive florale, picturi murale realizate \n mozaic, expozi]ia continu` s`

fascineze, prin fine]ea detaliilor [i combina]iile cromatice, aducånd [i un u[or aer de

pop-art \n decora]iunile c`zilor, un pattern sixties \n micile obiecte de design.

Una dintre firmele cu tradi]ie prezente la Cersaie \n mai multe rånduri este Pamesa

Ceramica. Cu o experien]` de 35 de ani \n prelucrarea pl`cilor ceramice, simplitatea

[i coeren]a stilistic` se \mbog`]esc \n fiecare an cu subtile elemente inovatoare.

Conceptul colec]iei prezentate la tårg anul acesta se bazeaz` pe diferite tematici, din-

tre care men]ionez Parisul (Rue Chambon): clasicul [i nemuritorul stil al modei

fran]uze[ti cu suprafe]ele l`cuite, curelele [i accesoriile cu forme distorsionate, toate

au fost transferate \n designul pl`cilor ceramice, transpuse \ntr-o palet` de culori pe

care mai degrab` te-ai a[tepta s` o g`se[ti \ntr-o cutie cu farduri. 

Hispano Azul, o alt` marc` de tradi]ie \n acest domeniu, a optat \n actuala colec]ie

pentru o gam` foarte larg` de teme, restrånse sub un singur mare acoperi[: lumea

\ntreag`, nu atåt cea f`urit` de om, cåt mai mult natura \n cele mai pure forme. Paleta

coloristic` este la fel de variat` precum subiectul de inspira]ie, de la nuan]e puternice

[i motive vegetale, la p`måntiuri combinate \ntr-o tu[` fin` cu foarte subtile varia]ii

de tonuri, nori pufo[i [i praf b`tut de vånt. / Ioana Cotulbea

Anul acesta cel mai

important târg de pl`ci

ceramice [i mobilier de

baie [i-a serbat cea 

de-a 25-a aniversare la

tradi]ionalul centru

expozi]ional din

Bologna, Italia. Cu

aceast` ocazie, concep-

tul de imagine a fost

\ncredin]at arhitectului

Toyo Ito care a propus

pentru poster un

caroiaj bombat pe

alocuri. Simbolistica

caroiajului se reg`se[te

\n evolu]ia designului

[i arhitecturii secolului

trecut, presupunerea sa

fiind c` acesta va

disp`rea \ns` \n 

secolul curent, distor-

sionându-se [i transfor-

mându-se precum

topografiile naturale.

CERSAIE
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L
e Corbusier a tr`it \n viitor. Posibilit`]ile tehnologice accesibile \n perioada vie]ii

lui au fost prea pu]in dezvoltate pentru a \mplini \n mod des`vâr[it proiec]iile

vizionare ale “arhitectului secolului”. Gândirea sa aplicat` concret pe linia ascen-

dent` a inndustrializ`rii globale a impus modele ce se reg`sesc \n crea]iile arhitec-

turale de ast`zi, modele ce vor r`mâne valabile de-a lungul anilor, fiind bazate pe

structuri func]ionale, plastice tocmai datorit` simplit`]ii lor. Principiile constructive ce

\i defineau viziunea mar[au spre o standardizare a arhitecturii \n acord cu nevoile

omului, dar \n special cu ale umanit`]ii, adecvându-se din acest motiv nu numai imo-

bilului singular, ci [i planului urbanistic. 

Acest pionier al modernismului nu a avut \nc` parte de o expozi]ie veritabil`, care s`

ilustreze evolu]ia practicii sale, concretizarea teoriilor, influen]ele suferite [i cele per-

petuate \n arhitectura ce \l succede. Vitra Design Museum al`turi de Netherlands

Architecture Institute [i Royal Institute of British Architects prezint` o retrospectiv` a

lucr`rilor majore ale arhitectului, \n cadrul expozi]iei “Le Corbusier – The art of

Architecture”, la Vitra Design Museum \ntre 29 septembrie 2007 [i 10 februarie 2008. 

Sunt prezentate proiectele sale de \nceput din ora[ul natal din Elve]ia, cl`dirile cubice

albe ale anilor ’20 (Villa Savoye) [i lucr`rile târzii (Chapel de Rochamp), dar [i

proiectele pentru Chandingarh, India. Expozi]ia pune \ns` mai degrab` accent pe

temele majore care i-au guvernat crea]iile precum interesul pentru arhitectura medi-

teranean` [i oriental`, atrac]ia pentru formele organice, manifestat` mai mult \n anii

’30, explorarea posibilit`]ilor pe care le ofer` tehnologia [i media. Picturile [i fotogra-

fiile scot \n eviden]` estetica caracteristic` arhitectului, \n timp ce machetele demon-

streaz` viziunea sa asupra interiorului domestic sau asupra ora[ului ideal (Ville

Contemporaine sau derivatul s`u Paris Voisin, expus cu aceast` ocazie). / Ioana

Cotulbea

LE CORBUSIER

THE ART OF ARCHITECTURE

Foto: © FLC / VG Bild-Kunst,
Bonn, 2007
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Premiile Aga Khan au fost ini]iate \n 1977 \n

scopul recunoa[terii celor mai reu[ite exemple

de arhitectur` \n domeniile design-ului contem-

poran, locuin]elor sociale, \mbun`t`]irilor aduse

\n cadrul comunit`]ilor, restaur`rii, reabilit`rii,

conserv`rii, precum [i amenaj`rilor peisagistice.

|n acest an, decernarea premiilor a avut loc pe 4

septembrie la Kuala Lumpur, \n Malaysia [i a

marcat cea de-a 30-a aniversare.

\
n cursa pentru premiu, au fost prezentate 343 de proiecte. |n urma selec]iei, 27 au

fost analizate pe teren, de c`tre exper]i interna]ionali, urmând ca desemnarea celor

9 câ[tig`tori s` revin` unui juriu independent.

Marele Premiu a revenit Universit`]ii Tehnologice Petronas (Bandar Seri Iskandar,

Malaysia) [i a fost \nmânat celor de la Foster+Partners, GDP Architects [i Petronas

Corporation, proiectul fiind apreciat pentru arhitectura sa emblematic`, stimulant`

pentru mediul educativ, aflat \n continu` dezvoltare, c`ruia i se adreseaz`.

Proiectul “The Rehabilitation of the City of Shibam (Yemen)” a fost premiat pentru

modul \n care restaurarea arhitecturii a reu[it s` p`streze specificul zonei din punct

de vedere al locuirii [i s` integreze comunitatea \ntr-o nou` structur` economic` [i

social`. Premiul a fost \nmânat guvernului Yemeni [i agen]iilor culturale, al`turi de

German Technical Cooperation [i comunitatea din Shiban.

“Koudougou’s Central Market” (Koudougou, Burkina Faso) este un proiect bazat pe

folosirea tehnicilor tradi]ionale \mbun`t`]ite, utilizate \n scopul realiz`rii unui centru

economic. Premiul va fi \mp`r]it \ntre Municipalitatea din Koudougou, Swiss Agency

for Development and Cooperation (SDC) [i arhitec]ii Laurent Séchaud [i Pierre

Jéquier.

Pentru amenajarea unui spa]iu urban, cel mai apreciat proiect a fost cel realizat de

Vladimir Djurovic, Samir Kassir Square (Beirut, Lebanon).  “Restoration of the Amiriya

Complex” (Rada, Yemen) este realizat de Wong Mun Summ [i Richard Hassell,

parteneri la WOHA Architects. Proiectul este considerat o piatr` de temelie \n ceea ce

prive[te protec]ia mo[tenirii culturale a Yemen-ului. “Moulmein Rise Residential

Tower” prezint` tehnici inovative de detaliere, \mbinând problemele impuse de

locuirea pe vertical` cu noile tendin]e ale design-ului tropical. Principiul coordonator

al arhitec]ilor olandezi Dick van Gameren [i Bjarne Mastenbroeck \n construirea

Royal Netherlands Embassy (Addis Ababa, Ethiopia) a fost respectarea locului, pliat

pe cerin]ele func]ionale specifice unei ambasadei. 

Cel din urm` premiu a fost \nmânat arhitec]ilor Anna Heringer [i Eike Roswag pen-

tru {coala din Rudrapur (Dinajpur, Bangladesh). Proiectul a fost realizat, \n patru luni,

de c`tre comunitatea local`, \n colaborare cu voluntari din Germania [i Austria,

dorindu-se a fi un nou model de [coal`, bazat pe frumuse]ea simpl` a materialelor

locale tradi]ionale. / Loredana Stasisin. Foto: © Nigel Young/Foster and Partners

PREMIILE AGA KHAN 2007
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CHINA PRODUCTION
Dezvoltarea mai mult decåt ambi]ioas`, foarte rapid`, a

arhitecturii chineze implicat` inevitabil \n procesul de

transformare dintr-un stat comunist maoist \ntr-o super-

putere, atât din punct de vedere economic cât [i politic,

cu tendin]e europene reflectate \n mentalitate [i via]a

public` [i privat`, a ajuns \n ultima vreme un subiect

foarte controversat de dezbateri. 

China a devenit paradisul arhitec]ilor cu prestigiu din lumea \ntreag`, care dezvolt`

proiecte moderne ce sus]in imaginea contemporan` a arhitecturii chineze. Din

p`cate, structurile tradi]ionale devin victimele hipermodernit`]ii, care \n unele cazuri

implic` distrugerea complet` a unor zone.

|n Viena, \n cadrul Az W are loc o expozi]ie \ntre 26 octombrie 2007 [i 21 ianuarie

2008 intitulat` “Chinaproduction”, expunând problematica esen]ial` a cazului

prezentat mai sus. Folosind reproduceri de texte [i imagini din diverse c`r]i [i reviste,

se formeaz` o imagine veridic` a stadiului actual al arhitecturii [i organiz`rii urbanis-

tice a Chinei, actualizându-se de asemenea [i o serie de fragmente de dezbateri pe

aceast` tem`. Punctele centrale ale expozi]iei graviteaz` \n jurul transform`rii

ora[elor chineze[ti \n uria[e laboratoare de produc]ie \n mas` care ar putea s` justi-

fice dezvoltarea excesiv` [i demolarea ne\nfrânat` a construc]iilor istorice. Tot acest

proces economic se transform` \ns` inevitabil \ntr-o problem` social` de adaptare a

mentalit`]ii tradi]ionale la stilul foarte diferit de via]` \ntr-o na]iune globalizat`.

|n acest r`stimp va avea loc [i cel de-al 15-lea Congres de Arhitectur` \n Viena, care

accentueaz` faptul c` amploarea pe care a luat-o atât de repede aceast` problem`

nu afecteaz` numai China ci [i restul lumii. / Ioana Cotulbea, foto: www.azw.at

Foto: © AZW



PREMIILE INDEX DESIGN
|n contextul \n care tendin]a

general` este de a privi \n mod

superficial obiectele de design,

din perspectiv` estetic` [i prea

pu]in func]ional`, ca produse

de larg consum fabricate \n can-

tit`]i mari, dar de calit`]i

mediocre, INDEX se afirm` pe

plan mondial ca sus]in`tor al

designului care \n mod sub-

stan]ial \mbun`t`]e[te diferite

aspecte ale vie]ii. Aceast` orga-

niza]ie non-profit reune[te \n

fiecare an, \ncepând cu 2005,

unele dintre cele mai intere-

sante proiecte de design,

oferind solu]ii eficiente care \n

alt` conven]ie e posibil s` nu fi

prins niciodat` contur, \n cadrul

celui mai mare concurs de

design din lume.

Ceea ce diferen]iaz` INDEX de alte concursuri de acela[I gen din lume este

modul de evaluare a lucr`rilor având o abordare mai deschis` decât cea

tradi]ional`, punând accent nu numai pe form`, dar [i pe contextul \n care exist`

designul respectiv, considera]iile etice [i culturale implicate, impactul [i inovativitatea.

Pentru o sortare mai precis` a lucr`rilor au fost desemnate cinci categorii iar premi-

ile de anul acesta pentru fiecare dintre ele sunt urm`toarele:

BODY – Mobility for Each One (Sebastien Dubois): o protez` foarte ieftin`, produs`

cu materiale accesibile, cu posibilitatea de a se modela foarte u[or pentru nevoile

fiec`ruia; WORK – Tongue Sucker (Philip Greer, Lisa Stroux, Graeme Davies, Chris

Huntley): o mic` \nc`pere de plastic \n care se afl` un rezervor de aer sub form` de

bulb colorat, care se poate folosi pentru a debloca c`ile respiratorii, sugând limba;

PLAY – Tesla Roadster (Elon Musk, Martin Eberhard, Barney Hatt): un automobil

electric 100%, revolu]ionar; COMMUNITY – OLPC XO (Rebecca Allen, Cristopher

Blizzard, V. Michael Bove, Yves Behar, Walter Bender, Michail Bletsas, Mark Foster,

Jacques Gagne): un laptop foarte ieftin [i func]ional, pentru copiii f`r` posibilit`]i;

People’s Choice Award – Antivirus (Han Pham): un capac ce sigileaz` permanent,

\n`untrul unor banale doze de b`uturi, acul folosit deja pentru injectare, prevenind

astfel infectarea prin injectarea aceluia[i ac. / Ioana Cotulbea

Foto: © www.indexaward.dk
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Monografie Vlad Arsene +
Westfourth Architects 
Editat` de Funda]ia Arhitext
2007

Programul editorial „Monogra-

fiile Arhitext”, ini]iat anul trecut

cu prima monografie a unui ar-

hitect român contemporan, cea a

lui Radu Mih`ilescu, continu`

prin publicarea în acest an a celui

de-al doilea volum al colec]iei,

dedicat, de aceast` dat`, arhitec-

tului Vlad Arsene. Al`turi de

proiectele arhitectului – prezen-

tate în imagini, schi]e, planuri –

cartea mai con]ine: trei articole

referitoare la arhitectura lui Vlad

Arsene, semnate de Dana Vais,

Silvia Gugu [i Arpad Zachi; texte

critice, de prezentare a

proiectelor; câteva însemn`ri ale

lui Vlad Arsene pe marginea

lucr`rilor sale. Monografia se

adreseaz` arhitec]ilor români,

studen]ilor, profesorilor de arhi-

tectur`, urbani[tilor, speciali[tilor

în design, sociologilor [i teoreti-

cienilor de arhitectur`, c`rora le

va oferi o viziune asupra temelor

arhitecturale abordate de Vlad

Arsene [i stilului pe care acesta \l

abordeaz` o arhitectur` de calitate.

De vânzare în libr`riile C`rture[ti,
Humanitas sau la sediul Arhitext, str.
Academiei nr. 18-20, tel. 021 3111012. 

New Architecture in Slovenia

Matevz Celik

SpringerWien NewYork

Felul \n care Slovenia se individua-

lizeaz` fa]` de alte ]`ri constituie

\nc`, la 16 ani dup` ce [i-a declarat

independen]a, o \ntrebare la care e

greu s` dai un r`spuns coerent [i

veridic, confruntåndu-se cu o nou`

identitate care abia acum \ncepe s`

capete contur. Vechile construc]ii

printre care acum sunt pres`rate

exemple de arhitectur` contempo-

ran` reprezint` unul dintre ele-

mentele importante ce structureaz`

aceast` identitate. Ora[ele slovene se

caracterizeaz` prin suprafe]e de

desf`[urare  mici, cu o arhitectur`

fragmentat` accentuat` de fiecare

cl`dire modern` ce exercit` o puter-

nic` schimbare vizual` asupra imag-

inii de ansamblu, pattern-ul urbanis-

tic fiind tradi]ional rural. 

|ntr-un timp relativ scurt, Slovenia a

devenit una dintre ]`rile mici cu o

arhitectur` aproape unic`, prezen-

tånd o bizar` coexisten]` a con-

ceptelor de continuitate [i reformula-

re. Caracteristica de baz` a tuturor

stilurilor arhitecturale dezvoltate \n

aceast` ]ar` este func]ia lor de a

rescrie permanent identitatea spa]ial`.

Comand` on-line pe www.birkhauser.ch

Lessons from Bernard

Rudofsky. Life as a Voyage

Editura Architekturzentrum

Wien, The Getty Research

Institute, Los Angeles 

Aceast` carte este, \n mod sur-
prinz`tor, prima retrospectiv` ce
examineaz` via]a [i munca lui
Bernard Rudofsky (1905-1988)
controversat arhitect, designer,
critic, ale c`rui crea]ii
neconven]ionale au schimbat
percep]ia lumii despre confort [i
cultur`. „Lessons from Bernard
Rudofsky” parcurge \ntreaga sa
carier`, incluzånd \nceputurile
puternic influen]ate de mo-
dernismul european, c`l`toriile
sale prin lume, care i-au conturat
viziunea ca designer [i critic, rolul
pe care l-a jucat \n vastul discurs
arhitectural mondial. Proiectul
care l-a f`cut celebru, fiind 
totodat` reprezentativ pentru
conceptele ce i-au guvernat
\ntreaga activitate, este
„Architecture Without Architects”,
concretizat \n cartea [i expozi]ia de
la Muzeul de Art` Modern` din
New York. Aceast` unic` [i foarte
bine documentat` enciclopedie de
imagini transmite controversatul
mesaj c` se poate g`si arhitectur`
pån` [i \n structurile care  nu sunt
realizate de arhitec]i profesioni[ti.

Comand` on-line pe www.birkhauser.ch
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WALLPAPER 

NR. 103/2007

Artistul poate g`si printre paginile

num`rului acesta al revistei cåteva

exemple de bårloguri, locuri intime

\n care cu siguran]` [i-ar dori s` se

retrag` [i s` creeze: o cas` de

vacan]` dominat` de pere]ii uria[i

\mbr`ca]i efectiv \n c`r]i, \n Costa

Rica, proiectat` de arhitectul Gianni

Bosford pentru tat`l s`u, scriitor, o

ruin` din Chamoson, \n Alpii

Elve]ieni, amenajat` de Laurent

Savioz ca centru inspira]ional pentru

un pictor, un studio minimalist pen-

tru un sculptor, Peter Kunz.

Icon-ul acestui num`r este Sir Basil

Spence, cu a sa cl`dire a ambasadei

britanice \n Roma, o imagine de zig-

urat antrenat` de unghiula]ia neo-

bosit`, o afirma]ie a puterii sale cre-

ative care se sus]ine \nc`, la fel de

mult ca \n anii facerii (1970). 

La polul opus, \ntr-o ambian]`

flower-power, este prezentat proiec-

tul firmei Mount Fuji Architects, \ntr-

o zon` aglomerat` a suburbiei

Tokyo-ului, o cl`dire foarte simpl`

din exterior, \mbr`cat` de ni[te

pere]i de sticl` securizat`.

L’ARCA 

NR. 228/2007

Practica arhitectural` se identific`
din ce \n ce mai mult cu strategiile
de marketing, delimitându-se de
dorin]a individual` autentic` de a
experimenta, un obicei care trebuie
cu atât mai mult \ncurajat. 
|n aceast` ordine de idei, staff-ul
editorial al revistei l’Arca a hot`rât
s` promoveze mai mult avangarda,
tinerii talenta]i, ce gândesc, scriu [i
proiecteaz` f`r` s` \[i fac` griji
dac` munca lor va fi expus` sau
elogiat`. Printre proiectele prezen-
tate se num`r` Centrul de
Cercetare Neuro-iconografic`,
comisionat de Centrul de Control al
Energiei Atomice, \n suburbiile
Parisului, o cl`dire proiectat` de
Claude Lasconi [i Yves Lamblin, ce
adopt` onduleurile modelului ADN-
ului, acoperit` de o manta metalic`;
Centrul Pellini Caffe, o structur`
dinamic` de metal [i sticl` proiec-
tat` de Francesco [i Stefano Barbi,
a[ezat` \n zona industrial` a
Veronei.

THE PLAN 

NR. 19/2007

Revista expune 4 construc]ii sem-
nate de 4 mari nume. Sejima +
Nishizawa and Associates
(SANAA), cu al lor stil eteric, ce
parc` sfideaz` legile gravita]iei,
clima [i tumultul vie]ii cotidiene –
pavilion de sticl` ce g`zduie[te o
remarcabil` colec]ie de obiecte de
sticl` (Toledo, USA); Willem
Neutelings [i Michiel Riedjik –
Institute for Sound and Vision
(Hilversum, Olanda) exploreaz`
influen]a imaginii asupra percep]iei
arhitecturale, tapetând pere]ii exte-
riori ai cl`dirii cu p`trate de sticl`
colorat` ce formeaz` un uria[ vitral-
iu; imobilul de apartamente
Trnovski Pristan \n Ljubljana, consti-
tuit dintr-o serie dinamic` de vol-
ume neregulate segmentate –
Sadar Vuga Arhitekti; o cl`dire
simpl`, paralelipipedic`, ce reflect`
c`ut`rile lui Alvaro Siza de a ajunge
la puritatea esen]ei arhitecturale –
Winery (Campo Maior, Portugalia). 

Pute]i comanda aceste reviste prin                     distribuitor de reviste [i c`r]i interna]ionale specializate de arhitectur`, parte a            

Str. Sfin]ii Voievozi 6, Sector 1, Bucure[ti 010966, România; Tel/Fax: +4021 311 70 99/98, office@rospotline.com www.rospotline.com






