




Stima]i arhitec]i,
Conducerea Ordinului Arhitec]ilor Bucure[ti
v` aduce la cuno[tin]` dorin]a sa de a pro-
mova transparen]a \n ceea ce prive[te
activit`]ile [i deciziile sale. 
|n consecin]`, buletinul „Arhitec]ii [i
Bucure[tiul”, distribuit gratuit tuturor 
membrilor filialei, va \ncerca s` prezinte
mai elocvent toate activit`]ile Ordinului [i
problemele cu care acesta se confrunt`.
Buletinul „Arhitec]ii [i Bucure[tiul” poate fi
desc`rcat în format .pdf de pe site-ul ofi-
cial al Ordinului accesând adresa: 

www.oar-bucuresti.ro
Pentru o mai bun` comunicare cu to]i mem-
brii Filialei Bucure[ti, v` invit`m s` v`
exprima]i opiniile legate de activitatea OAR
Bucure[ti [i de ceea ce ar trebui s` repre-
zinte priorit`]ile de ac]iune ale organiza]iei
noastre. 
Am dori, de asemenea, s` ne indica]i
subiectele pe care s` le abord`m \n
numerele viitoare ale Buletinului „Arhitec]ii
[i Bucure[tiul”.
V` mul]umim [i a[tept`m r`spunsurile dum-
neavoastr`!
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ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL #254

14 octombrie 2009
Comisia a fost alc`tuit` din: Constantin Enache,
Dorin {tefan, Tiberiu Florescu, Doina Bubulete,
Casandra Ro[u, Vlad Cavarnali – membri, Bogdan
Bogoescu – pre[edinte. Din partea Comisiilor
Tehnice de Specialitate ale Prim`riei au participat
Elena Boghin` (circula]ie) [i Andrei Zaharescu
(re]ele). A fost prezent la discu]ii [i arhitectul-[ef al
Bucure[tiului, Gheorghe P`tra[cu. S-au dezb`tut
urm`toarele documenta]ii:

PUZ Drumul Coasta Cerbului NR. 17-29, S. 6 /
proiectant SC ATRIUM (revenire)

Avånd \n vedere c` documenta]ia a mai fost prezentat`,
Pre[edintele Comisiei solicit` s` fie specificate numai
cerin]ele pentru care s-a revenit [i modul \n care aces-
tea au fost solu]ionate. Se r`spunde c` s-a dorit s` se
evite imaginea de perete pe care ansamblul o crea [i,
pentru aceasta, se \nainteaz` o nou` propunere de
studiu volumetric pentru \ntreg ansamblul. 
Noua propunere se \nf`]i[eaz` sub forma unui complex

de \n`l]ime evident mai redus` decåt cea oferit` anteri-
or, \n vreme ce suprafa]a desf`[urat` scade [i ea cu
peste 10.000 mp, deci cu aproximativ 100 de aparta-
mente. Exist`, acum, trei elemente volumetrice – un
turn trilobat, dou` subansambluri de P+16, legate \ntre
ele de o bar` de P+5. Pentru mai buna \n]elegere a noii
propuneri de urbanistic` [i arhitectur`, proiectan]ii au
revenit cu o machet` care ofer` Comisiei vederea din-
spre lac a noului ansamblu reziden]ial. Se apreciaz` c`
avantajele acestui complex ar fi prezen]a lacului, pe de
o parte, [i baza de sport [i de agrement care se va
construi, pe de alt` parte. O a doua problem` const` \n
solu]ionarea \ntr-un mod mai optim a accesului \n interi-
orul complexului. R`spunsul este c` acesta va putea fi
accesat prin prelungirea Str`zii Pomilor [i prin inter-
mediul noii [osele de corni[` care urmeaz` s` fie ame-
najat`, cu precizarea c` beneficiarii \n]eleg s` contribuie
la realizarea acesteia, lega]i fiind [i de anumite termene
care cer ca activitatea pe [antier s` se desf`[oare \n
bune condi]ii, lucru imposbil f`r` facilitatea unui drum
de acces. 
|n fine, s-a mai pus problema spa]iilor publice [i a
spa]iilor dedicate necesit`]ilor de cartier, solicitare 

{EDIN}ELE COMISIEI TEHNICE 
DE URBANISM {I AMENAJAREA
TERITORIULUI A PRIM~RIEI BUCURE{TI

Continu`m informarea membrilor OAR asupra [edin]elor de avizare
s`pt`mânale ale Comisiei Tehnice de Urbanism [i Amenajare a
Teritoriului, \n noua sa formul`. Selec]ia urm`toare a folosit drept 
criterii calitatea proiectelor aduse \n discu]ie [i gradul lor de reprezen-
tativitate pentru ora[, caracterul lor problematic [i specificitatea local`.
{edin]ele Comisiei sunt consemnate de domnul Constantin Hostiuc.
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ca zon` inundabil`. Ca atare, date fiind toate aceste
probleme, cred c` investi]ia aceasta, f`r` participarea
Prim`riei, are pu]ine [anse de a se realiza. |n ceea ce
prive[te drumul de pe malul de lac, cred c` el poate fi
relocat”. 
Referitor la ultima observa]ie, Bogdan Bogoescu ar dori
s` [tie dac` e posibil` relocarea arterei [i, dac` da, \n ce
condi]ii se poate ea face, pentru c`, dac` ar exista
situa]ia \n care Prim`ria Sectorului 6 ar dori s` constru-
iasc` sau s` foloseasc` \ntr-un mod oarecare spa]iul
inundabil, acum gol, \ntregul context s-ar modifica. 
Andrei Zaharescu este de p`rere c` situa]ia legislativ`
care s-ar putea aplica \n astfel de situa]ii trebuie
neap`rat revizuit`, pentru c`, peste tot \n Europa, atunci
cånd un investitor dore[te s` construiasc` masiv pe un
teren f`r` utilit`]i sau cu utilit`]i dificile, el cedeaz`
Administra]iei 30% din teren pentru realizarea utilit`]ilor
[i estimeaz` c`, din acest punct de vedere, Administra-
]ia ora[ului cheltuie[te dublu – o dat` pentru a desp`-
gubi proprietarii pentru terenul necesar serviciilor edil-
itare [i apoi \nzestrånd terenul cu echipamente pe banii
ora[ului. 
Bogdan Bogoescu este de p`rere c`, dat` fiind amploa-
rea proiectului, este necesar` prezen]a reprezentan]ilor
Administra]iei S. 6 la consult`ri, iar Constantin Enache
apreciaz` c` [i \n acest caz trebuie s`-i fie adresat` o
scrisoare beneficiarului, \n care s` i se explice condi]iile
\n care poate construi [i pentru a-l invita la o coordonare
suplimentar` cu autorit`]ile. 
Rezolu]ie: Bogdan Bogoescu propune avizarea pozitiv`,
\n principiu, a proiectului, dar \n urm`toarele condi]ii,
care vor fi verificate de arhitectul-[ef:
– coordonarea proiectului cu Prim`ria de Sector, pentru
a fi avute \n vedere inten]iile acesteia privind zona
inundabil`;
– rediscutarea modelului de dezvoltare rutier` [i a
condi]iilor pe care aceasta le reclam`;
– retragerea str`zii din spatele complexului spre S [i
corelarea ei cu axa vecin`.
La acestea, Constantin Enache mai adaug` nevoia de a
se p`stra spa]iul verde existent, mai ales pentru c` unul
dintre inelele ora[ului se va \nchide pe aici [i va fi
nevoie de vegeta]ie pentru a contrabalansa ponderea
traficului [i a aglomera]iei. Gheorghe P`tra[cu face
observa]ia m`rimii prea ridicate a CUT-ului [i cere
diminuarea acestuia.

PUZ Pia]a Roman`, propunere pasaj auto [i
pietonal/proiectant BBM Arhitectura

la care s-a r`spuns c` se va realiza, fiind prev`zut` \n
noua dispunere spa]ial`, o pia]` public`, iar func]iunile
solicitate vor fi localizate la parterul noilor blocuri. Mai
mult, s-a calculat c` vor fi 556 de persoane \ntre 0 [i 18
ani, pentru care a fost rezolvat un amplasament, dintre
care 130 vor fi pre[colari [i 226 de [colari, pentru care
sunt prev`zute un centru daycare [i spa]ii de joac`, dar
[i un centru afterschool [i un teren de tenis. 
Pentru moment, \ns`, nu exist` o precoordonare de
re]ele. Bogdan Bogoescu se intereseaz` de situa]ia
utilit`]ilor \n acest moment. Se r`spunde c`, acum, 
exist` doar drumuri de p`månt, canalizare, sta]ii elec-
trice [i o sta]ie de pompare a apei care apar]ine S.6, ca
[i o sta]ie de reducere a presiunii gazului. Toate
utilit`]ile existente vin de pe Calea Giule[ti. 
Intervine, \ns`, Andrei Zaharescu: „|n acest moment, 
nu exist` condi]ii de racordare a zonei la nicio re]ea; 
exist` conducte \n vecin`tate, dar nu pot fi asigurate
rela]ii. Canalizarea ar fi cel mai important aspect, pentru
c` va mai fi nevoie de un colector, [i planurile arat` c`
apeductul e traversat de dou` ori de strad`. M` \ntreb
dac` acest lucru nu ar putea fi evitat. Alimentarea cu
energie electric` se poate face, exist` o sta]ie de 110, 
dar sunt necesare posturi de transformare locale. Mai
atrag aten]ia asupra nevoii de spa]iu din trotuare pentru
re]elele NET City [i Romtelecom [i asupra nevoii de
rezervoare de acumulare pentru apele pluviale”. 
Referitor la problema circula]iei auto [i a transportului
public, Elena Boghin` precizeaz` c`, pe de o parte, 
se poate folosi trama existent`, cu unele amenda-
mente, dar c` pe Calea Giule[ti unica leg`tur` 
valabil` este cea de tramvai. Transportul public non-
electric trebuie suplimentat [i regåndit ca traseu. Cåt
despre gira]ia existent`, Elena Boghin` precizeaz` c`
punctul ei de amplasare trebuie retras c`tre intersec]ie. 
Dorin {tefan dore[te s` [tie de ce anume este direc]io-
nat` noua strad` c`tre zona inundabil`, de vreme ce
acea zon` va fi p`strat`, cel mai posibil, ca nelocuit`, [i
propune redirec]ionarea traseului astfel \ncåt, la final, el
s` despart` zonele locuite de cele nelocuite. Este de
p`rere c` strada relocat` ar aduna [i compozi]ia. 
Casandra Ro[u obiecteaz` \n leg`tur` cu situa]ia terenu-
lui vecin de la partea de N a ansamblului, care, dac`
propunerea este acceptat` \n condi]iile date, nu va avea
nicio [ans` s` mai fie construit; sugereaz` relocarea
drumului, astfel \ncåt [i aceast` parcel` s` poat` fi
construit`, dac` se va dori. Tiberiu Florescu se
intereseaz` de amplasamentul drumului de incint` [i
dore[te s` [tie dac` nu ar putea fi relocat mai aproape
de lac. Doina Bubulete: „A[a cum este prezentat \n
acest moment, mi se pare c` ansamblul este desprins
de restul comunit`]ii din zon`, este izolat; \i lipse[te
continuitatea, iar lucrurile par s` nu fie asamblate”. 
Constantin Enache: „Situa]ia e complicat` din cauza
legisla]iei. Suntem de acord cu propunerea de cl`diri
colective \nalte, cu un num`r de re]ele, cu siluetarea
complexului dinspre lac, dar terenul, pentru a deveni
func]ional, trebuie echipat cu str`zi, cu alte re]ele, care
presupun o participare contractual` a investitorilor la
efortul f`cut de Prim`rie. Se dore[te construirea, dar se
amån` rezolvarea re]elelor, pentru c`, din nou,
administra]ia e \n urma investitorilor. Prin urmare, sunt
de p`rere c` trebuie g`sit` o cale, o modalitate de a
canaliza investi]ia – se poate chiar ca Prim`ria S. 6 s`
aib` alte gånduri fa]` de zona pe care acum o [tim doar
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Alexandru Beldiman, autor al proiectului, \ncepe prezen-
tarea precizånd c` documenta]ia a fost avizat` de
vechea Comisie. S-a revenit cu el pentru c`, \ntre timp,
a ap`rut o problem` \n ceea ce prive[te circula]ia
(imposibilitatea de a lucra \n acela[i timp la pasajele
pietonale [i la cele rutiere), dar [i unele noi detalii
legate de pia]a de gira]ie [i de solu]ion`rile pasajelor.
Sunt prezentate dou` variante de solu]ionare, una care
ar echipa centrul pie]ei cu o copie a Columnei lui Traian
sau cu o lucrare de art` contemporan`, [i o alta care
propune repunerea pe acela[i loc a statuii lui Lasc`r
Catargiu, ca [i introducerea unui nou inel de vegeta]ie
\n pia]`, care ar avea unele consecin]e [i asupra 
traficului. 
Este detaliat`, apoi, descrierea pasajului pietonal, care
este gåndit` la nivelul 1 de subsol, peste metrou; la
interior, spa]iile de circula]ie subterane [i spa]iile co-
merciale vor fi legate cu sta]ia de Metrou; pentru acest
subsol, vegeta]ia de la suprafa]` va fi vizibil`, pentru c`
va fi etalat` \n cilindri de sticl`, care s` fac` vizibil`
anatomia r`d`cinii vegeta]iei plantate. Pentru rezolvarea
problemelor de circula]ie, s-a colaborat cu Elena
Boghin` [i cu ing. Radu Tudoran, din partea Metrou
S.A.; acesta din urm` precizeaz` c` solu]ia propus` este
una fezabil`, dar \n prima etap` a pasajului pietonal, tre-
buie demarate [i unele preg`tiri pentru etapa a doua,
cea care va ataca circula]ia auto. 
Andrei Zaharescu: „Nu cred c` circula]ia dinspre E c`tre
V se poate realiza \n Bucure[ti pe aceast` rela]ie f`r`
existen]a unui pasaj subteran”. 
Elena Boghin` solicit` l`muriri asupra felului \n care, \n
condi]iile \n care va fi introdus un inel de vegeta]ie \n
pia]`, se va mai putea accesa leg`tura auto cu Bd.
Dacia; cere ca solu]ia s` fie introdus` \n documenta]ie. 
Bogdan Bogoescu dore[te s` afle cum vor circula auto-
buzele sau troleibuzele; r`spuns: „pe marginea inelului,
ca [i pån` acum”; Pre[edintele Comisiei mai dore[te s`
[tie unde va fi amplasat` sau relocat` Lupoaica, acum
\n spa]iul verde de pe Bulevard – se r`spunde c` va fi
dus` pe Lipscani, pe amplasamentul ei vechi. |n fine,
Pre[edintele mai solicit` un r`spuns la felul \n care va fi
tratat parapetul golului pentru pasaj -– se dore[te s` fie
transparent. 
Constantin Enache: „S` \ncuraj`m ca sta]ia de metrou
[i circula]ia pietonal` s` fie onorabil`; optez pentru
solu]ia cu monumentul lui Lasc`r Catargiu [i socot c` ar
fi util ca spa]iul verde de pe bulevard s` poat` fi extins
[i pe B`lcescu, atunci cånd acest lucru va fi posibil”. 
Elena Boghin` dore[te s` [tie dac` PUZ-ul anterior
privind amenajrea spa]iilor de peste metrou va r`måne
valabil; se r`spunde afirmativ. 
Radu Tudoran intervine [i precizeaz` c`, \nc` de la
prima construc]ie, galeria de metrou fusese prev`zut`

cu o trecere care colecta \ntreg fluxul pietonal venit de
pe Bd. Magheru [i care acum ar putea fi continuat` de-a
lungul pasajului, pån` la fostul magazin Eva. 
Vlad Cavarnali: „Sunt de acord cu propunerea, cred
chiar c` trebuie for]at` realizarea pasajelor pe ambele
direc]ii; a[ atrage aten]ia asupra condi]iilor de mediu,
care vor trebui respectate”. 
|n acela[i sens se pronun]` [i Tiberiu Florescu: „Trebuie
for]ate solu]iile de viitor, m`car pentru punctele impor-
tante din Bucure[ti; sunt posibile ambele solu]ii”. 
Doina Bubulete [i Dorin {tefan se pronun]` pentru
prima solu]ie, cea care reamplasa aici Columna. 
Bogdan Bogoescu: „Varianta a doua nu o mai permite,
sau o amån`, pe prima, a[a \ncåt propun s` aviz`m
prima variant`, pentru c` ea propune o solu]ie valabil`
pe termen lung a pie]ei”. Ar mai dori s` [tie dac` exist`
[i un proiect de amenajare, poate [i un studiu de pavi-
ment; se r`spunde c`, pentru moment nu, dar el va
\nso]i reglement`rile finale. 
Gheorghe P`tra[cu cere o mai mare aten]ie la solu]io-
narea problemelor pe care le va ridica transportul \n
comun.
Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „|n condi]iile de mai sus,
se avizeaz` favorabil.” 

PUZ Aurel Per[u

Pe o suprafa]` de 4.500 mp, aflat` \n sudul Bucure[tiu-
lui, \n apropierea zonei Selgros, unde mai exist` un PUZ
avizat \n 2007, [i \n vecin`tatea drumului expres
Bucure[ti-Giurgiu, se dore[te construirea unor imobile
destinate locuirii. 
Bogdan Bogoescu observ` c` e cel pu]in ciudat ca o
zon` din apropierea unui drum expres s` fie mobilat`
doar cu locuin]e individuale, iar Casandra Ro[u \[i
exprim` \ngrijorarea asupra legalit`]ii acestei str`zi de
tip fund`tur`, lung` de doar 150 m. 
Dorin {tefan este de p`rere c` drumul trebuie dus, \n
orice caz, la strada mare. 
Casandra Ro[u: „Nu exist` aici nicio viziune de ansam-
blu, \n condi]iile \n care suprafa]a de studiu este extrem
de mic`, iar protec]ia cl`dirilor fa]` de strad` e nerezol-
vat`. Felul \n care sunt rezolvate vecin`t`]ile nu e deloc
exprimat [i exist` chiar [i dou` tipuri de limbaj pe o
aceea[i plan[`, lucruri care m` fac s` nu doresc dis-
cutarea proiectului.” 
Doina Bubulete \[i exprim` [i ea dezacordul fa]` de
„peticeala prezentat`”, f`cånd observa]ia c` rolul
Comisiei e tocmai s` nu permit` urbanismul pe parcel`. 
Constantin Enache, \ns`, se pronun]` pentru un mod de
a gåndi realitatea urban` nou-creat`, care exist` [i nu
poate fi ignorat`; se poate, cel pu]in, propune realizarea
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PUZ Calea Plevnei nr. 52/proiectant SC CRIBA
DESIGN (revenire)

S-a revenit \n Comisie cu un PUZ anterior, un plan direc-
tor pentru Bd. {tirbei-Vod`, care s` reflecte cel mai bine
evolu]ia zonei [i care s` completeze studiul istoric cerut. 
Cristina Gociman (prezentare): „|n urma studiului, a
rezultat c` doar 5 cl`diri din zon` au fost declarate mo-
numente istorice [i a fost propus` declasarea cl`dirii de
la num`rul 52, la origini case parter de negustori, de la
sfår[itul secolului 19, dar studiul istoricului Cezara
Mucenic, extins, arat` c` se permitea demolarea inte-
gral` a celor trei case, din cauza st`rii lor precare [i a
imposibilit`]ii de a sus]ine refacerea lor [i se cerea doar
p`strarea unui mic corp construit spre strad`. La sfår[it
de secol 19, zona devine una mixt`, cu cl`diri care au
fost declarate monumente istorice. |ns`, zona, \n
ansamblul ei, nu e una protejat`, ci una rezultat` dintr-o
cernere pu]in diferen]iat` a construitului [i, \n plus, e
\ncadrat`, azi, de o corni[` P+10. Solu]ia noastr` 
propune spargerea frontului [i punerea \n valoare a con-
struc]iilor-monument, \n condi]iile \n care, la un moment
dat, a existat inten]ia de a ridica \ntreg frontul nordic al
C`ii Plevnei la P+10, fapt infirmat ulterior. Studiul nu a
trecut, \ns`, pe la CMI, ci a fost adus mai \ntåi \n
Comisie, pentru a exista un punct de vedere al acesteia.
Cåt prive[te punctul nostru de interven]ie, preciz`m c`
ne-am gåndit la solu]ia de p`strare a fragmentului de
cl`dire ca hol.” 
Vlad Cavarnali observ` c` s-a ]inut cont de recomand`-
rile Comisiei, dar ar fi dorit un front continuu la strad`,
pån` la Casa Clinciu. 
Constantin Enache: „Ne afl`m \n fa]a unui caz tipic pen-
tru Bucure[ti, \n care, \ntr-o zon`, exist` monumente,
dar disparate, de categorie medie, scoase din context.
Aceast` formul` de compromis prezentat` pare s` fie
solu]ia normal`, care poate fi \nso]it` de un front contin-
uu la aliniament, \n care principiul ordonator s` fie cel al
alinierii la corni[`”. Tiberiu Florescu este \ntru totul de
acord cu acest punct de vedere. 
Doina Bubulete: „Solu]ia reprezint` tot ce se putea face
\n condi]iile date, de[i, personal, nu v`d argumentul
organic \n interven]ie, iar studiul istoric ar fi trebuit s`
ofere o solu]ie urbanistic`, cu integrarea C`ii Plevnei,
pentru c` mi se pare caraghios s` p`strezi, dintr-o
\ntreag` cas`, doar o travee. Lini[tirea corni[ei este \n
regul`, dar trebuie negociat` prezen]a cl`dirilor \n
parte.” 
Casandra Ro[u este de p`rere c` studiul istoric putea
s` fie mai clar [i s` arate c` aceast` cas` ar fi putut fi
demolat`. „{i mie mi se pare aberant` ideea de a
p`stra doar o travee, mai ales \n condi]iile \n care ea nu
pare deloc un monument care merit` conservat \n vreun
fel. Mai curånd, cred \n ideea \n care Calea Plevnei

unei oarecare unit`]i urbanistice a zonei. 
Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „V` rug`m s` reveni]i cu
un studiu de oportunitate, cu o reprezentare a \ntregului
triunghi urban care con]ine subiectul, cu solu]ii corelate,
poate chiar cu una-dou` propuneri mai detaliate, eventu-
al cu o solu]ie de mobilare, ca s` putem, \n cele din
urm`, formula o judecat` [i o apreciere.” 

PUZ Sta]iile de Metrou Råul Doamnei, Valea
Ialomi]ei/proiectant SC METROUL SA

S-a revenit \n Comisie pentru c` sta]iile de metrou din aces-
te puncte ale tronsonului Drumul Taberei – Universitate nu
au fost cuprinse \n documenta]ia anterioar`. 
Referitor la sta]ia Råul Doamnei, Andrei Zaharescu cere
ca aceasta s` fie extins` spre zona de cartiere, dac` se
poate, pentru a iriga zona; ing. Radu Tudoran afirm` c`
este posibil. 
Bogdan Bogoescu dore[te s` [tie dac` zonele afectate
sunt libere din punct de vedere juridic. 
Radu Tudoran: „Exist` o Hot`råre de Guvern de Utilitate
Public` pentru toate terenurile, dar realitatea este c`,
din toate terenurile afectate, doar 8 la sut` sunt private,
din care o mare parte o reprezint` spa]iile de la
Academia Militar`-R`zoare, \n vreme ce totul se con-

struie[te, altfel, pe sub bulevard. Suplimentar, s-a mai
primit recomandarea, de la Prim`ria Capitalei, de a se
p`stra actualele sta]ii de metrou [i de autobuz.” 
Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Se avizeaz`, cu
rug`mintea de a fi ar`tat (arhitectului-[ef) [i modul \n
care vor fi construite vestibulele acestor sta]ii.” 
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poate fi dezvoltat`, poate fi reparat` destructurarea ei”. 
Bogdan Bogoescu: „|n afar` de corni[` [i de alinia-
ment, a[ lega fronturile, chiar dac` \ntre ele r`mån
pasaje. A[ dori ca solu]ia s` ne ofere o aliniere [i o
corni[` continu`, f`r` \ntreruperi.”
Constantin Enache: „S` men]inem prevederile PUZ
director, iar fiecare caz s` fie judecat \n parte. Corni[a
va fi definit` \n metri.” 
Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Se avizeaz` favorabil,
cu introducerea observa]iilor formulate.” 

28 octombrie 2009 
Comisia a avut urm`toarea componen]`:
Constantin Enache, Dorin {tefan, Tiberiu Florescu,
Dan Marin, Dan {erban, Doina Bubulete, Casandra
Ro[u, Vlad Cavarnali, Andrei Lumini]a – membri,
Sorin Gabrea – pre[edinte. Din partea Comisiilor
Tehnice de Specialitate ale Prim`riei au fost
prezen]i Elena Boghin` (circula]ie) [i Andrei
Zaharescu (re]ele). A participat la discu]ii [i arhitec-
tul-[ef al Bucure[tiului, Gheorghe P`tra[cu. Au fost
supuse judec`]ii Comisiei urm`toarele
documenta]ii:

PUZ Autostrada Bucure[ti-Bra[ov/proiectant
Direc]ia Transporturi

|n prezentare se arat` c` motivul abord`rii acestei teme
este c`, \n ultimii ani, zona a cunoscut o foarte puter-
nic` dezvoltare imobiliar`, \n timp ce re]eaua stradal` a
r`mas, mai mult sau mai pu]in, neschimbat`. |n acela[i
timp, sunt necesare [i investi]iile de utilitate public`,
a[a cum este cazul pasajului de la podul Constan]a, dar
[i l`rgirea unor str`zi ca Dimitrie Pompei sau Fabrica de
Glucoz`; totodat`, trebuie regåndit modul \n care aces-
te artere se vor racorda la autostrada Bucure[ti –
Bra[ov. Ca o informa]ie important`, este men]ionat`
situa]ia care face ca toate arterele s` se intersecteze
cu {oseaua Petricani; \n acela[i timp, exist`, pe de o
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parte, construc]ii ridicate cu sau f`r` aviz, iar pe de alt`
parte, o serie de PUZ-uri necorelate. Din prezentarea
suplimentar` a responsabilului de proiect al autostr`zii
Bucure[ti-Bra[ov din partea CNADR, reiese c` traseul
este \n construc]ie [i c`, din pricina imposibilit`]ii de a
expropria anumite zone, culoarul necesar autostr`zii s-a
redus la doar 35 m, \n unele zone. Pentru partea de
arter` care va intra \n Bucure[ti, PUZ-ul este \n licita]ie.
Se precizeaz` c` kilometrul 0 al autostr`zii este, \n
Bucure[ti, intersec]ia cu {oseaua Petricani. Sorin
Gabrea cere detalii suplimentare privind racordurile
autostr`zii cu alte [osele locale, iar Andrei Zaharescu
solicit` proiectan]ilor s` fie foarte aten]i la necesit`]ile
traseului [i s` opteze, atunci cånd este posibil, pentru
situa]ia cea mai simpl`, cea mai accesibil`. De exem-
plu, pasajul c`tre Voluntari nu se poate realiza \n 
subteran, datorit` unor condi]ii obiective, astfel \ncåt
urmeaz` s` fie mutat \n suprateran, \n timp ce, \n alte
locuri, s-ar putea ca pasajul s` nu fie realmente o nece-
sitate. Despre Gara Voluntari, care ar fi trebuit s`
\ntregeasc` traficul pe [ine, inclusiv \n Bucure[ti, \n
viitorul apropiat, se afirm` c`, pentru moment, s-a
renun]at la idee, ceea ce conduce la \ntrebarea de ce
anume mai trebuie prelungit` linia de Metrou c`tre
Voluntari, din moment ce acest important nod de trafic
ar fi drastic amendat de lipsa leg`turii de CF. 
Andrei Zaharescu ridic`, \ns`, problema impactului pe
care traficul de autostrad` \l va avea asupra ora[ului,
odat` ce ora[ul este accesat, [i atrage aten]ia asupra
necesit`]ii imperioase ca traficul ce intr` \n Bucure[ti
din aceast` direc]ie s` fie disipat [i pe {oseaua
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Gherghi]ei, paralel` cu Str. Fabrica de Glucoz`, dar [i
pe direc]ia Fundeni, unde este absolut necesar un alt
pasaj. Tot din categoria investi]iilor urgente, Andrei
Zaharescu apreciaz` c` mai fac parte pasajul suprateran
de la Petricani, ca [i \nceperea unor lucr`ri \n zona Str.
Avionului. Sorin Gabrea opineaz`, fa]` de acest val de
necesit`]i imediate, c` este foarte important s` fie sta-
bilite priorit`]i. 
Vlad Cavarnali: „Pasajul subteran pe direc]ia Petricani
nu poate fi realizat, poate c` va fi posibil suprateran;
mai curånd, a[ propune \ncurajarea leg`turii de Metrou,
care ar putea fi legat cu Terminalul 2 al Aeroportului. O
alt` problem` ar fi cea a definirii felului \n care va fi
realizat` [oseaua \n vecin`tatea podului Constan]a – de
o parte sau de ambele p`r]i ale CF? {i, tot \n categoria
unor lucr`ri care pot fi operate spre a diminua traficul \n
Capital`, ar fi amenajarea unor platforme auto care pot
permite sta]ionarea ma[inilor mici, astfel \ncåt, de la un
punct \ncolo, circula]ia \n Bucure[ti s` se fac` cu trans-
portul public, care trebuie, desigur, \mbun`t`]it. Ar mai
putea fi creat`, \n eventualitatea \n care ideea de gar`
la Voluntari se va p`stra, o oportunitate de traseu urban
cu ajutorul trenului \n ora[. Un argument \n acest sens
ar fi [i faptul c` Otopeni, Tunari, ca [i {tef`ne[ti [i
Afuma]i se dezvolt` foarte mult, chiar [i \n aceast`
perioad`, \n a[a fel \ncåt este aproape sigur c`
densit`]ile finale ale acestor loca]ii vor fi mari. Se
adaug` la acestea faptul c`, \n 2013, se preconizeaz`
c` [i cel de-al doilea terminal al Aeroportului s` fie
finalizat. Ca atare, sunt necesare m`suri de \ncurajare a
transportului public, de pild` pe {os. Petricani, \n ideea
ca transportul auto pe rela]ia Petricani-Aviatorilor s` fie
prioritar celorlalte rute [i s` fie realizat pasajul
Petricani, care s` fie de ordin local, astfel \ncåt traficul
s` se disipeze la modul fin [i pe o arie cåt mai mare”.
Constantin Enache dore[te s` adauge acestor
observa]ii c`: „Bucure[tiul, care are tendin]a de a se
\ndrepta spre N, are de traversat \n aceast` deplasare
trei bariere – lacurile, CF Bucure[ti – Constan]a [i
{oseaua de Centur`. Ar fi bine s` apar` un drum rapid,
care s` \nso]easc` CF, pentru a risipi concentrarea de

trafic care se formeaz` de obicei aici. |n aceste condi]ii,
chiar dac`, \ntre timp, s-a renun]at la Gara Voluntari,
avånd \n vedere c` vorbim despre inten]ia Bucure[tiu-
lui, de a se integra cumva \n traficul regional, ar fi bine
s` nu fie abandonat` ideea G`rii atåt de u[or, mai ales
c` ar exista solu]ia arhitectural` a construirii ei peste
[ine, dac` nu s-ar g`si un alt loc. Pe de alt` parte,
Dimitrie Pompei este obligatoriu de corelat cu Barbu
V`c`rescu, dar ne lovim de diferen]a de nivel de 5-6 m,
\n condi]iile \n care panta tramvaiului, mijloc foarte bun
de circula]ie, este cu totul alta decåt cea necesar` cau-
ciucurilor. Problema acestui nod trebuie, a[adar, mai
bine studiat` [i solu]ionat` cåt mai rapid.” Sorin
Gabrea: „Observ c` exist`, la nivel de transport, o tripl`
problem`, dat` de cele trei niveluri \n care transportul
Bucure[tiului trebuie s` se integreze, ca dezvoltare de
trafic – prima, o ofert` de rang na]ional, dat` de
prezen]a [i de dezvoltarea aeroportului; o a doua, de
rang na]ional, care poate afecta [i negativ, dar [i favo-

rabil, zona Voluntari [i {oseaua de Centur`; ultima,
privind traficul intern, local, pentru care r`måne vital`
problema rezolv`rii nodurilor. Toate aceste consideren-
te iau \n calcul faptul c` PUG-ul ora[ului se va modifica,
din cauza evolu]iei lucrurilor, ca zonificare func]ional`.
Din punct de vedere organizatoric, este important s`
dezvolt`m un plan de coordonare pentru o schem`
major` de trafic, care s` cuprind` [i un partiu pentru
arterele majore de circula]ie. Proiectul ar trebui s` fie
\nso]it de un studiu utilitar, iar acest plan coerent, care
ne este necesar cåt mai repede, trebuie acordat cu ulti-
ma solu]ie dat` autostr`zii, \n sensul \n care acesteia \i
va fi precizat definitiv traseul. A[ dori, a[adar, s` reve-
dem, \n cel mult dou` s`pt`måni, un proiect care,
plecånd de la aceast` premis` clar stabilit` a ultimului
traseu de autostrad`, s` defineasc` arterele prioritare
pentru racordarea autostr`zii cu ora[ul; s` se prevad`
mai multe pasaje pe rutele stabilite, pentru c` numai
a[a vom avea o distribu]ie eficient` pe fluxuri a traficu-
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lui; s` fie integrat` \n noua propunere [i Gara, care tre-
buie men]inut`; s` identifice o solu]ie viabil` pentru
tramvai, pe rela]ia Avionului; s` se rediscute intersec]ia
cu Pipera [i cu Barbu V`c`rescu; s` se realizeze o 
sintez` cu solu]ii date tuturor acestor probleme, funda-
mentat` pe valori reale de trafic, cu ipoteze, pe care s`
o putem discuta [i, eventual, \mbun`t`]i.” 
Elena Boghin` mai solicit` ca partea de sud a Str.
Dimitrie Pompei s` fie m`rit` cu cel pu]in 7 m, pentru a
putea fi evitate intersect`rile de trafic [i pentru a se
putea circula de o parte [i de alta a [inelor de tramvai. 
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i cåt mai
repede, dac` este posibil, \n dou` s`pt`måni, cu un
document elaborat \n baza temelor propuse mai sus,
dar [i cu o schem` de utilit`]i majore.” 

PUZ Giule[ti-Sårbi, zona de sud (Calea Giule[ti –
Drum Expres – Drumul Coasta M`gurii – Drum de
P`månt F.N. S.6.). Revenire

Documenta]ia a mai fost analizat`; s-a cerut revenirea
pentru a se propune m`rirea arterei de la 2 la 3 benzi
pe sens [i pentru ca PUZ s` fie \ntocmit urmånd docu-
menta]iile cadastrale, care s` fie \nso]ite de ridic`ri
topo. Se mai solicitase ca, acolo unde ar fi fost posibil,
aceast` arter` s` fie dublat` de str`zi laterale. 
|ntre timp, dezvoltarea zonei a continuat, astfel \ncåt 
s-a ajuns ca zona s` fie intens construit`, nu \ntotdeau-
na legal, \ns` se apreciaz` c` acest aspect va influen]a
zona de protec]ie [i va modifica situa]ia exproprierilor
(acestea ar cuprinde, pentru o zon` larg`, o suprafa]`
de 40 ha, iar \n cazul \n care se accept` o diminuare a
zonei de protec]ie, de doar 22 ha). Pe de alt` parte,
datorit` lungimii traseului, acesta ar fi trebuit conceput
\n \ntreaga sa desf`[urare cu cl`diri \nalte, cu pie]e
urbane [.a.m.d. 
Elena Boghin` apreciaz` c` recomand`rile cerute au
fost introduse, ca [i datele lips`. 
Sorin Gabrea dore[te s` [tie care este rolul canalului
Arge[ \n noul proiect, dac` acesta este \n func]iune –
se r`spunde c`, pentru moment, canalul este obturat,
pe alocuri chiar \mp`durit; pe unele por]iuni este reacti-
vat pentru preluarea apelor meteorice. Canalul este,
ast`zi, util pentru devierea [i, uneori, suplimentarea
resurselor de ap` oferite Capitalei de c`tre råul
Dåmbovi]a. El se opre[te, ca [i form` de func]ionare, la
sta]ia Ro[u; cu toate acestea, chiar dat` fiind starea lui
de semi-precaritate, el este socotit strategic de c`tre
Apa Nova. 
Sorin Gabrea dore[te s` [tie dac` exist` aviz pentru
modificarea traseului \n ceea ce prive[te canalul; se
r`spunde afirmativ. De asemenea, el atrage aten]ia
asupra nevoii de a exista, dispersate pe acest traseu,
alte sta]ii de epurare sau m`car microsta]ii. 
Andrei Zaharescu apreciaz` c` studiul, \n faza actual`,
este foarte bun [i poate func]iona [i ca detaliere a PUZ
de S.6.; aprecierea este pozitiv` [i pentru c`, astfel
urmat, el ar asigura o serie de leg`turi fine cu zona
Ro[u. 
Constantin Enache propune ca proiectul s` nu mai fie
tergiversat, pentru c` munca pe care el ar implica-o ar
fi enorm` [i opera]iunile de expropriere care se pot
face \n acest moment au nevoie de avizul Comisiei
pentru a putea fi angajate. Un alt motiv pentru care ar

fi util` avizarea proiectului ar fi c` el implic` o serie de
corel`ri cu ora[ul Chiajna, care deja sunt dificile [i vor
deveni [i mai grele dac` se va mai \ntårzia, pentru c`,
\ntre timp, [i acolo se construie[te. 
Asupra acestui din urm` punct, Sorin Gabrea este de
p`rere c` pe documenta]ie ar mai trebui marcate [i
posibilele conexiuni cu vecin`t`]ile Bucure[tiului. 
Dan Marin este de p`rere c` e nevoie de o mare grij`
\n avizare, pentru c` aceste conexiuni nu \nseamn`
numai accese de circula]ie, ci [i rezolv`ri de noduri
care trebuie traduse la nivel de reglement`ri de urba-
nism [i s` ofere minime rezolv`ri spa]iale, nu doar
func]ionale. 
Sorin Gabrea ar dori s` impun` o retragere a viitorului
construit fa]` de arter` [i sugereaz` o limit` de 75 m;
atrage aten]ia c`, pe acest traseu, unele puncte au
nevoie de reglement`ri detaliate, care s` implice, \n
unele cazuri, cum e cel al malului lacului la intersec]ie
cu podul, cel pu]in dou` solu]ii, care s` fie analizate cu
grij` [i discutate. 
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Propunem avizarea favora-
bil`, dar \n condi]iile \n care arhitectul-[ef va verifica: 
1. reglement`rile detaliate pentru zonele mai compli-
cate; 2. studiul de circula]ie pentru intersec]ie; 
3. retragerea din axul drumului de 75 m.” 

Studiu de circula]ie supral`rgire {os. Chitilei/
proiectant Direc]ia Transporturi

Proiectul revine pentru discutarea supral`rgirii {oselei
Chitila [i a realiz`rii pasajului Godeanu. 
Sorin Gabrea este de p`rere c` pasajul inferior pe
direc]ia Godeanu este imposibil [i sugereaz` ideea
supratravers`rii lui [i solicit` p`strarea liniei de tramvai
func]ionale pån` la Centur`, urmånd ca, \n viitor, aceas-
ta s` poat` fi extins` chiar pån` \n Chitila. Eugen
Ionescu ]ine s` precizeze c` exist` un studiu de circu-
la]ie [i de fezabilitate care \ncearc` s` controleze
condi]iile \n care str`zile afectate de proiect se vor dez-
volta, estimånd unele dezvolt`ri ale {oselei Godeanu,
precum [i calculele de capacitate ce justific` o rezerv`
de capacitate de 10-15% ca marj` de dezvoltare. Nu
exist`, \ns`, un studiu comparativ \ntre {oselele Chitila
[i 16 Februarie; \n schimb, s-a optat pentru renun]area
la pasajele inferioare, drumul m`rindu-se. 
Andrei Zaharescu dore[te s` [tie care au fost impli-
ca]iile studiului asupra incintei Colosseum. 
Sorin Gabrea precizeaz` c` revenirea se justific` prin
inten]ia de a g`si o rezolvare a tramei ora[ului [i a
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accesibilit`]ii zonei din punctul de vedere al intereselor
ora[ului, pentru c` PUZ Colosseum a fost aprobat deja. 
Constantin Enache arat` c`, \n continuare, Chitila
cre[te [i propune ca, pe DN1, pe pasaj, s` poat` fi re-
zervat un loc pentru tramvai; cåt despre Godeanu, e
obligatorie supratraversarea. 
Sorin Gabrea: „Exist`, ca inten]ie viitoare de dezvoltare
a tramei stradale \n exteriorul Bucure[tiului, inten]ia de
lega Chitila de Str`ule[ti. Am putea utiliza o cale ferat`
dezafectat`, o leg`tur` \ntre Chitila [i Bucure[tii Noi, iar 
tramvaiul s-ar men]ine \n axul circula]iei publice”. 
Dan Marin: „|n PUG ap`reau, pe aceste locuri, acum
afectate de centrul comercial, echipamente publice [i
exista o alt` orientare a ora[ului c`tre Chitila [i evolu]ia
Chitilei era prezentat` altfel, \n general. Obiectul este
egoist, e o enclav` nelegat` \n niciun fel de exterior.”
Dorin {tefan, \ns`, observ` c` aceast` dezvoltare
imobiliar` de tip mall are [i avantajul de a p`stra pentru
ora[, \n viitorul mediu – cel \n care semnifica]ia [i rolul
mallurilor se va diminua – a unei importante rezerve de
teren care va putea fi reutilizat` de ora[. 
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Se va reveni cu o corelare a
proiectelor existente pe criterii certe, ca [i cu o solu]ie
sau cel pu]in cu o propunere a unui profil de circula]ie
pentru Chitila.” 

Plan Director TransUrban Bucure[ti/proiectant
Consor]iul ASUB

Prezentarea proiectului, ini]iat cu mai mult timp \n
urm`, \i apar]ine lui Mario Kuibu[: „Proiectul nu
\nseamn` atåt un efort financiar sau de alt tip, cåt o
\ncercare de listare [i de corect` solu]ionare a proble-
melor importante ale Bucure[tiului – desp`r]irea cen-
trului ora[ului de Dåmbovi]a, cu leg`turi slabe dintr-o
parte \n alta, sufocarea Centrului de ma[ini. Pe scurt,
vizeaz` refacerea disfunc]iilor Capitalei. Zonele fru-
moase ar trebui legate \ntre ele de un pietonal; pe de
alt` parte, zona Casei Poporului constituie, \n prezent,
un obstacol \n a ne deschide ora[ul fa]` de orice tip de
vizitatori. Ca [i zone de interes pe care le urm`rim,
sunt spa]iile pe care noi le-am numit „camere” –
Camera Academic` (ce cuprinde Universitatea [i
Facultatea de Arhitectur`), Camera Istoric` (Centrul
istoric), Camera de cultur` popular` (Pia]a Unirii),
Camera destinat` spa]iilor experimentale (zona Uranus,
cu cl`diri/industrii de secol 19 care pot fi revitalizate),
Camera de Cultur` Contemporan` (Casa Poporului,
zona MNAC), Camera Poduri (zona Mihai Vod`),

Camera de Ambian]` (zona Ioanid-Zoia Kosmodemian-
skaia), precum [i spa]iul fostei zone a Podului Calicilor.
Pentru toate acestea, am gåndit un fel de plan director,
care s` ne permit` observarea disfunc]iilor majore ale
Bucure[tiului care, odat` rezolvate, s` transforme
Capitala \ntr-un ora[ decent, normal, cu poten]ial
istoric, recreativ [i educativ. Ca alte disfunc]ii majore
constatate, ar mai fi necorelarea Prim`riei Generale a
Bucure[tiului cu Prim`riile de Sector, traficul greoi care
ne jeneaz`, corelat cu posibilit`]ile reduse oferite de
transportul public, precum [i disfunc]iile de interpretare
a zonelor majore.” 
Sorin Gabrea cere s` se precizeze care este, de fapt,
obiectul studiului – cum anume, pe baza materialului
prezentat, se pot lua m`suri, cum se poate ac]iona la
nivelul Prim`riilor, pentru ca propunerile s` devin` 
realitate. 
Mario Kuibu[ afirm` c` proiectul prive[te Capitala \n
toate disfunc]iile ei [i, pentru c` are un caracter inte-
grat, dore[te s` ofere o solu]ie la problemele lui de
ansamblu. Sorin Gabrea cere din nou „o structur` clar`
a proiectului, care s` duc` la m`suri opera]ionale.”
Mario Kuibu[: „Ceea ce propunem este un link \ntre
pie]e, iar, dup` acest plan director, care este, de fapt,
materializarea unei viziuni, vom face un PUZ sau, dac`
e nevoie, o serie de PUZ-uri.”
Sorin Gabrea solicit` ca „scenariul s` fie \nso]it de o
demonstra]ie real`, s` aib` un nivel de concrete]e
necesar.”
Tiberiu Florescu: „Nu exist` aparatul teoretic [i
metodologic \n studiu, lucruri f`r` de care el r`måne
doar un alt studiu. Deocamdat`, astfel prezentat, el e
doar \n faza de idee.”
Sorin Gabrea: „Pentru moment, exist` o anumit` struc-
tur` a legisla]iei actuale, care trebuie respectat` pentru
a putea fi utilizat`.”
Constantin Enache: „Studiul trebuie ajutat, pragmatizat,
iar tema trebuie dus` \n regulamentul administrativ.”
Sorin Gabrea propune ca „documenta]ia prezentat` s`
fie \nso]it` de cåteva PUZ-uri pe zone, iar proiectul s`
fie structurat ca atare.”
Dan Marin: „Munca nu este structurat` pentru a putea
fi utilizat`; nu poate deveni suport pentru o regul` ce
urmeaz` s` fie aplicat`.” Sorin Gabrea: „Poate c` ar fi
util un studiu-pilot, cu regulamente specifice; s` defi-
nim o structur` de interven]ie.”
Doina Bubulete este de p`rere c` e necesar s` fie
definit` ini]iativa, sensul [i finalitatea studiului, care
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este unul de fundamentare, dar care trebuie s` serveas-
c` unei strategii, pentru a prinde via]`. „Sugerez ca
evaluarea locurilor s` fie \nso]it` de rigoarea unei anali-
ze. Ar fi posibil ca proiectul s` poat` intra \n PUG viitor,
ca strategie”. 
Casandra Ro[u cere ca studiul s` fie \mp`r]it [i detaliat
[i sugereaz` ca proiectantul s` profite de regulamentele
zonelor protejate pe care, cu propunerea lui, le-ar putea
\mbun`t`]i prin unele regulamente punctuale. 
Andrei Zaharescu crede c`, din punct de vedere 
administrativ, ar fi util de gåndit anumite zone de lucru,
iar structurarea interven]iilor dorite trebuie s` se fac`
dup` criterii stabilite. 
Dan Marin: „Exist` dou` ipoteze – 1. detalierea supli-
mentar` a ceea ce exist`, un plan de salvgardare [i de
punere \n valoare a locurilor cercetate; 2. un traseu cu
cåteva puncte-pilot generate de zone. Indiferent de
c`ile alese, este strict necesar` o component`
opera]ional`, dar, personal, cred c` trebuie creat` o
structur` care s` gestioneze \ntreaga opera]iune.” 
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Este, pentru moment,
neclar` structura, ca [i scopul proiectului. Ajungem la
suprareglement`ri f`r` a avea o component` executiv`
[i, pe de alt` parte, s` nu uit`m c` exist` reglement`ri
mai adånci decåt ceea ce oferi]i dvs., cum ar fi regula-
mentul zonelor protejate. Propun s` relu`m discu]ia
odat` cu definirea clar` a structurii, a scopurilor, a ]intei
[i mijloacelor; pentru moment, nu sunt convins de utili-
tatea practic` a proiectului. V` rug`m s` reveni]i, luånd
\n considerare toate observa]iile formulate de membrii
Comisiei. 

PUZ Bdul. Poligrafiei 73-75, S.1/proiectant SC DD
DESIGN STUDIO SRL (revenire)

S-a revenit cu statutul juridic al zonei clarificat [i cu
men]iunea c` o parte din teren revine utilit`]ilor publice. 

Indicatorii sunt P+5+6R; CUT e de 3, iar POT de 45%.
Constantin Enache dore[te s` [tie cum se vor asigura
serviciile zonei. Se r`spunde: prin partea din spate a
construc]iei. 
Sorin Gabrea adaug` condi]ia ca documenta]ia s` reia
studiul de circula]ie de la IPTANA, cu tot cu solu]ia de
pasaj din zon`. 
Andrei Zaharescu mai adaug` necesitatea ca spa]iul
destinat parc`rilor s` se \ntind` numai pe subsolul
cl`dirii. 
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Cu respectarea acestor
observa]ii, proiectul se avizeaz` favorabil.”

12
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CONCURS 
INTERNA}IONAL
„REDEZVOLTAREA
CARTIERULUI EUROPEAN DIN
BRUXELLES”

Firma Beliris organizeaz` un concurs interna]ional de proiecte
pentru remodelarea pie]ei Schuman din Bruxelles. De[i pu]in
cunoscut` \n prezent, pia]a Schuman este situat` \n centrul
Institu]iilor Europene. Prin urmare, o transformare a acesteia [i a
zonei adiacente este mai mult decat necesar`. Propunerile sunt
a[teptate pån` la data de 15 ianuarie 2010.
www.oneschuman.eu

IPOSTAZE MODERNISTE
ALE ARHITECTURII
BUCURE{TENE
12 NOIEMBRIE 2009

|n cadrul expozi]iei „Ipostaze moderniste. Pictura în Bulgaria,
Grecia [i România, 1910-1940”, arhitectul Nicolae Lascu (profe-
sor dr. la Departamentul Istoria [i Teoria Arhitecturii [i
Conservarea Patrimoniului a Universit`]ii de Arhitectur` [i
Urbanism „Ion Mincu” Bucure[ti [i vicepre[edinte al Comisiei
Na]ionale a Monumentelor Istorice) a sus]inut conferin]a
„Arhitectura modern` [i Bucure[tiul anilor 1930-1940”.
Conferin]a [i-a propus s` pun` în eviden]` leg`turile multiple ale
arhitecturii cu celelalte arte din perioada interbelic` [i, totodat`,
s` reliefeze caracteristicile importante ale arhitecturii moderne
din România anilor ’30-’40. Au fost subliniate aspecte comple-
mentare ale arhitecturii moderne: raporturile cu mi[carea 
modern` european`, reflexele gândirii arhitecturale ale acesteia
în Romania, rolul câtorva personalit`]i în definirea [i afirmarea
arhitecturii moderne, asimilarea de c`tre societate a noii arhitec-
turi, precum [i influen]a asupra altor curente stilistice 
contemporane.
Expozi]ia organizat` de MNAR, prin intermediul programului
Cultura 2000, cuprinde o selec]ie de 124 de opere din cele trei
]`ri balcanice, semnate de arti[ti de notorietate mondial` pre-
cum Georges Papazoff, Jules Pascin, Giorgos Bousianis, Yannis
Tsarouchis, Victor Brauner, Marcel Iancu sau Hans Mattis
Teutsch, [i prezint` momentele importante ale avangardei 
istorice, direc]iile [i tendin]ele comune, dar [i diferen]ele care
au particularizat mi[carea modernist` fa]` de centrele artistice 
din vestul Europei. 
www.mnar.arts.ro

PETER DERER 
NOUL PRE{EDINTE UAR

Arh. Peter Derer (Bucure[ti) a fost ales pre[edinte al Uniunii
Arhitec]ilor din Romånia, cu ocazia Conferin]ei Na]ionale
Extraordinare, care a avut loc la sediul Universit`]ii de
Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”, pe 10 octombrie.
Ceilal]i candida]i la titlu au fost arh. Toma Alin Negoescu
(Bucure[ti), arh. Adrian Doja Ion Fodoreanu Bucure[ti) [i arh.
Pavel Popescu (Craiova, Dolj). Pe lång` alegerea noului
pre[edinte, \n cadrul Conferin]ei s-a votat [i o serie de modi-
fic`ri pentru statutul UAR, referitoare la profilul Uniunii în
raport cu alte organiza]ii profesionale, forma de organizare \n
teritoriu [i reprezentare a membrilor UAR, precum [i modul
de gestionare [i utilizare a resurselor materiale în aceste
condi]ii. Mai multe informa]ii sunt disponibile pe noul website
al Uniunii Arhitec]ilor din Romånia: www.uar.ro.

OBSERVATORUL 
URBAN DE ALBA IULIA

Observatorul Urban de Alba Iulia este un proiect al GDU (Grupul
pentru Dialog Urban Alba Iulia), care \[i propune s` cerceteze
modul în care se construiesc cl`dirile [i se amenajeaz` spa]iile
publice, s` identifice solu]ii pentru cre[terea calit`]ii vie]ii
locuitorilor ora[ului [i s` stimuleze dialogul între actorii implica]i 
în proiectele urbane (societate civil`, administra]ie public`,
institu]ii interesate).
Grupului pentru Dialog Urban (Alba Iulia) a fost fondat în anul
2008 de c`tre tineri arhitec]i [i sociologi. Obiectivele GDU sunt
stimularea dezbaterii publice, sensibilizarea locuitorilor asupra
problemelor ce ]in de arhitectur` [i urbanism [i organizarea
acelor aspecte care influen]eaz` via]a comunitar`. 
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DAN HANGANU. 40 DE ANI DE CARIER~

Expozi]ia, un proiect coordonat de
arh. Teodor Zoran, este deschis`
pân` pe 18 decembrie [i prezint` o
serie dintre cele mai importante
lucr`ri [i realiz`ri ale arhitectului Dan
Hanganu. Prin fotografii, schi]e,
rand`ri, planuri [i numeroase detalii,
ce au umplut spa]iul expozi]ional de
la parterul Universit`]ii de Arhitectur`
[i Urbanism „Ion Mincu”, este ilus-
trat`, pe scurt, opera unui arhitect
român, al c`rui nume îl putem g`si în
Dic]ionarul de Arhitectur` a secolului
XX, publicat de Institutul Francez de
Arhitectur`, în 1996. De asemenea,
pe durata evenimentului, a putut fi
vizionat [i un interviu care a comple-
tat imaginea sa de ansamblu [i a
proiectelor sale. 
La vernisaj au participat arh. Pavel
Popescu, membru al Senatului
Uniunii Arhitec]ilor din România, care
a prezentat felicit`rile sale în numele
organiza]iei pe care o reprezint`,
Excelen]a sa, domnul Philippe
Beaulne, Ambasador al Canadei la
Bucure[ti, care a declarat c` „]ara pe

care o reprezint` a fost norocoas` s`
fie aleas` de arhitect ca noua sa
cas`”, domnul prof. dr. arh. {tefan
Scafa Udri[te, Rectorul Universit`]ii
de Arhitectur` [i Urbanism „Ion
Mincu” Bucure[ti, care a ]inut s`
identifice, în lucr`rile arhitectului,
urme ale sensibilit`]ii arhitecturii
bizantine [i s` eviden]ieze curajul ino-
vator [i creativ al acestuia, [i prof. dr.
arh. Sorin Vasilescu, care l-a caracte-
rizat  drept „un arhitect interesat de
partea înalt`, de sus a discursului
arhitectural”.
Prezent la eveniment, Dan Hanganu
a povestit despre modul în care a
decurs schi]area conceptului pentru
Aba]ia Saint-Beno\t-du-lac, un exem-
plu pentru a ilustra, în fapt viziunea
proprie asupra conceperii arhitecturii
sale, n`scut` pe baza cuno[tin]elor
dobândite de-a lungul timpului, filtrat`
de necesit`]ile particulare ale proiec-
tului [i materializat` prin structura sa
unic` intern`. „R`mânem, de fapt,
întreaga noastr` via]`, ceea ce am
fost.”

Dan Hanganu s-a n`scut la Ia[i, în
1939, a absolvit Institutul de Arhitec-
tur` Bucure[ti în 1961, iar dup` o
perioad` în care a profesat în ]ar` [i
le-a fost asistent profesorilor Simota,
Stadeker sau Doicescu la IAIM, în
1970 a imigrat în Canada, unde
locuie[te [i lucreaz` [i în prezent. 
S-a stabilit la Montréal [i a înfiin]at un
birou propriu de proiectare, al c`rui
portofoliu ast`zi acoper` o gam`
larg` de lucr`ri, de la imobile de
birouri [i locuin]e, pân` la centre tu-
ristice, muzee sau teatre. Proiecte
precum Muzeul Pointe-a-Calliere,
Aba]ia Saint-Beno\t-du-lac, Pavilionul
de Design de la UQAM, Studioul
Cirque du Soleil sau {coala de Înalte
Studii Comerciale din Montreal i-au
adus numeroase premii [i recunoa[-
terea interna]ional`.
Talentul s`u se reg`se[te în abilitatea
de a armoniza forme, volume, texturi
cu peisajul în care le proiecteaz` [i
oamenii c`rora li se adreseaz`.
Lumina [i transparen]a sunt dou`

Pe 3 decembrie, Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”
a g`zduit vernisajul expozi]iei retrospective dedicate arhitectului Dan

Hanganu. Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 40 de ani
de activitate [i a fost posibil cu sprijinul Uniunii Arhitec]ilor din România
[i Filialei Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din România.
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Ordinului Arhitec]ilor din România –
filiala Bucure[ti, premiul Opera
Omnia, pentru întreaga activitate.
Este membru de onoare al Acade-
miei Române, Doctor Honoris Causa
al Universit`]ii de Arhitectur` [i
Urbanism „Ion Mincu”, Bucure[ti, a
fost decorat cu Steaua României –
Ordinul Cavaler, Ordinul Na]ional pen-
tru merit – gradul comandor [i a
primit medalia comemorativ` „Octav
Doicescu”.
Medalia de Aur oferit` de RAIC (The
Royal Architectural Institute of
Canada), o organiza]ie ce reune[te
peste 3.700 de arhitec]i, recunoa[te
contribu]ia semnificativ` adus` arhi-
tecturii canadiene [i este cea mai
important` distinc]ie oferit` pentru
arhitectur` în aceast` ]ar`. În 2008,
Dan Hanganu a fost primul arhitect
„méteque” care a primit medalia de
aur a acestui institut, iar acest
„méteque” este român, ceea ce nu
poate decât s` ne bucure. /
Loredana Stasisin

constante în lucr`rile sale, precum [i
atitudinea sa întotdeauna ferm` [i
clar`. Prea pu]in cunoscut pe plan
local, îns` foarte respectat la nivel
interna]ional Dan Hanganu a marcat
ultimii 40 de ani de arhitectur` con-
temporan`, prin lucr`ri de înalt`
calitate. În ora[ul de adop]ie a creat o
parte dintre cele mai importante
repere, fiind considerat în momentul
de fa]` arhitectul num`rul 1 al
Canadei, unde este distins cu pre-
miul Paul-Émile Borduas, Man of the
year- Board of Trade of Metropolitan
Montreal, premiul Carriere Sam-
Lapointe – Institutul de Design,
Montréal, Medalia de aur – Institutul
Regal de Arhitectur` al Canadei
(2008), Medalia de merit – Ordinul
Arhitec]ilor din Quebec (2009), este
membru al Academiei de Arte a
Canadei, Doctor Honoris Causa al
Universit`]ii Laval, Quebec, Ordinul
Na]ional al Quebecului – gradul ofi]er,
acestea fiind doar o parte din cele
peste 50 de premii [i distinc]ii
ob]inute de-a lungul timpului. În

Bucure[ti, Dan Hanganu are o sin-
gur` lucrare, un proiect pe Strada
Barbu V`c`rescu, multifunc]ional: un
mare parking, dou` niveluri de maga-
zine, un centru de conferin]e, un
hotel de 300 de camere [i un turn de
birouri de 35 de etaje [i un proiect
controversat de turnuri lâng`
Ci[migiu.
A f`cut parte din juriul concursului
Bucure[ti 2000, a fost co-pre[edinte
al comisiei interna]ionale de arhitec]i
care au jurizat extinderea cl`dirii
Guvernului român, al`turi de Mario
Botta, iar în 2009, a primit din partea
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nit pasiunile sale majore: arhitectura
[i muzica de jazz.
Ion a conceput [i a colaborat cu câte-
va firme importante de arhitectur`,
precum cea condus` de Hugh
Stubbins, unde a lucrat timp de 6 ani
(1978-1984), acumulând amintiri
foarte puternice. Aici a fost implicat
în câteva proiecte mari precum
Banca Na]ional` din Kuweit sau
Hotelul Mariott din Copley 
Square-Boston. |nainte de a fi angajat
la Hugh Stubbins & Associates, timp
de doi ani, lucrase la Roma pentru
proiectul „King Khalid Military City”
unde avea s`-[i descopere [i s`-[i
înt`reasc` admira]ia pentru Italia,
admira]ie pe care a împ`rt`[it-o cu
Connie, ea îns`[i profesor universitar
de italian` la Boston.
Printre multe calit`]i cu care Ionic` a
fost înzestrat de Dumnezeu – talent
artistic, inteligen]`, sete de cunoa[-
tere [i cultur`, frumuse]e moral` [i
fizic`, carism`, darul de a face
lucrurile cu pasiune, generozitate,
darul prieteniei – ultimele trei aveau o
dimensiune cu totul special` la el.
Pasiunea [i generozitatea [i-au dat
mâna \ntr-unul dintre gesturile extra-
ordinare pe care Ion le-a f`cut:
crearea – dup` vizita în România din
1990, când a vizitat orfelinate [i
spitale – a Free Romania Foundation,
cu scopul de a ajuta copiii cu
handicap din ]ar`.
Printr-un enorm efort, a reu[it s`
creeze în America un puternic curent
de opinie în favoarea acestor copii,
f`când posibil` prezen]a, în ]ara 
noastr`, a unui personal american
specializat, precum [i educarea [i
perfec]ionarea unui personal
românesc într-un domeniu atât de
ignorat în regimul comunist.
Gestul s`u ultim, acela de a-[i l`sa
corpul neînsufle]it Universit`]ii de
Medicin` Harvard (Harvard Medical
School) pentru ca boala care l-a r`pus
„Idiophatic Pulmonary Fibrosis”
(Fibroz` idiopatic` pulmonar`), foarte
pu]in cunoscut`, s` poat` fi
aprofundat`, pune în eviden]` 
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Ne-a p`r`sit, pentru totdeauna,
prietenul nostru Ion Berindei. Se
n`scuse la 19 februarie 1947, fiul cel
mai mic al Tatianei – n`scut` Stroev
– [i al lui Mihai Berindei, oameni
încânt`tori, de la care primise, între
altele, talentul pentru muzic`.
De la tat`l s`u, inginer de sunet [i
foarte respectat muzician, muzicolog
[i interpret de jazz, a mo[tenit
dragostea pentru aceast` art`, ca, de
altfel, [i fratele s`u mai mare, {tefan.
Remarcabili saxofoni[ti de jazz, aveau
s` cânte de multe ori împreun`, în
tinere]e.
În ciuda bolii, în ultimii ani se reapu-
case s` cânte [i, în peregrin`rile lui,
c`uta cluburi de jazz unde putea întâl-
ni muzicieni cu care s` poat` face un
jam session. F`cuse acest lucru în
Statele Unite, cândva, [i cu Johnny
R`ducanu, aflat dincolo de Ocean,
apoi la Canton [i, mai târziu, în
Taiwan.
Ionic` a început s` studieze arhitec-
tura la mijlocul anilor ‘60, la Institutul

de Arhitectur` „Ion Mincu” din
Bucure[ti, întrerupând în anul 5, când
a hot`rât s` se str`mute, mai întâi în
Suedia [i apoi în Statele Unite, unde
avea s` ob]in` diploma de arhitect a
Universit`]ii din Minnesota. Aici a
cunoscut-o pe Connie, viitoarea sa
so]ie [i mam` a Taniei, fiica lor. Dup`
1990, a venit s`-[i termine studiile [i
la Bucure[ti, sus]inându-[i proiectul
de diplom`, pe care a luat-o cu nota
maxim`. Personal, am apreciat mult
gestul s`u – gratuit pentru unii. S` vii
s`-]i închei studiile acolo unde le-ai
început intr` în logica lucrului bine
f`cut [i dus pân` la cap`t, ceea 
ce nu-i este dat oricui.
Ca arhitect, Ionic` a avut ocazia [i
norocul s` lucreze în multe locuri 
ce aveau s`-i marcheze evolu]ia: în
primul rând, în Statele Unite –  
la Boston [i Mineappolis, între 
altele –, apoi la Roma, la Canton [i în
Taiwan. În Puerto Rico a realizat
proiectul s`u preferat „Conservatorul
Na]ional de Muzic`” unde s-au \ntâl-
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IN MEMORIAM ION BERINDEI
Pe 17 octombrie 2009, la ora local` 5 a.m., s-a stins din
via]` \ntr-un spital din Boston (SUA) colegul arhitect
Ion Berindei (1947 – 2009). Personalitatea sa extraordi-
nar` este evocat` \n rândurile ce urmeaz` de arhitectul
Alexandru Beldiman, care i-a fost de altfel [i un apro-
piat prieten.
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împreun` o minunat` s`pt`mân` în
luna august a acestui an la Rumene,
în Letonia, unde sora mea Dana [i
so]ul ei Justs au organizat întâlnirea
anual` a familiei, f`cându-mi enorma
bucurie s`-i invite [i pe Connie [i Ion.
A fost un moment extraordinar, în
care ne-am continuat discu]iile pe
teme arhitectural – urbanistice în
acela[i mod pasionat, ne-am plimbat
cu bicicletele ca în tinere]e, când
Ileana Negri [i Mi]is Sl`tineanu
organizau tururi cicliste la Mogo[oaia
tinerilor [i adolescen]ilor care eram
atunci, am jucat ring ca în anii ‘60 la
Costine[ti. P`rea ren`scut, acum îmi
dau \ns` seama de formidabilul efort
de voin]` pe care l-a f`cut ca nimeni
s` nu b`nuiasc` ceea ce el, [i proba-
bil Connie, [tiau: c` mai are foarte
pu]in de tr`it.
Vreau s` mai men]ionez, dincolo de
toate gesturile care i-au jalonat
existen]a [i care pun în eviden]`
ata[amentul puternic fa]` de locurile
unde s-a n`scut, c`l`toria ini]iatic` pe
care i-a organizat-o în România fiicei
sale în vara anului 2008. Pun acest
gest în leg`tur` cu dorin]a lui de a-i
transmite Taniei tot ceea ce aprecia
drept valori perene [i de o mare
autenticitate în cultura [i civiliza]ia
româneasc`. C`l`toria a început la
Muzeul }`ranului Român [i a conti-

nuat în Maramure[, având ca ]int`
surprinderea unor obiceiuri tradi]io-
nale str`vechi.
Am recunoscut aici un mod de a face
educa]ia urma[ilor, mo[tenit de la
genera]ia p`rin]ilor no[tri, un mod
care avea deja o istorie consistent`
când ei ne-au transmis-o nou`. Ionic`
las`, astfel, mo[tenire un exemplu de
urmat.
Parte a unei genera]ii remarcabile de
prieteni – Ioana [i {tefana
Cassasovici, Alexandra Juvara, Ileana
Kivu, Michaela Christodorescu,
Nunu[ P`unescu, Ionic` Berthumé,
Dini Cernat, Decebal Becea, prietenul
s`u cel mai bun în acei ani, pentru a-i
numi doar pe colegii lui de la Liceul
Spiru Haret, dintre care mul]i au
studiat arhitectura – Ionic` era un
reper inconfundabil. F`r` s` fie
con[tient, sau f`r` s` vrea s` lase s`
se vad` acest lucru, era, în felul lui, o
emblem` a genera]iei.
El va r`mâne, pentru marea majori-
tate a celor care l-au cunoscut din
tinere]e, superbul tân`r cu p`r blond
[i ochii negri, mereu viu, gata întot-
deauna s`-[i manifeste prietenia 
generoas`, f`r` s` a[tepte nimic în
schimb. Am pierdut un foarte mare
prieten.
Dumnezeu s`-l odihneasc`.
arh. Alexandru Beldiman
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cum nu se poate mai bine tr`s`turile
de caracter amintite.
Pentru Ionic`, darul prieteniei fidele
era una dintre virtu]ile capitale ale
omului. Pentru a pune în eviden]`
aceast` virtute, da]i-mi voie s`
amintesc dou` momente ale lungii
noastre prietenii (pauzele pe care
istoria ni le-a impus nu au alterat cu
nimic aceast` rela]ie, la fiecare
întâlnire dialogurile oprite cu ani în
urm` erau reluate ca [i cum n-ar fi
existat întreruperi). În 1991, 
m-a invitat la Boston, unde, timp 
de o s`pt`mân`, m-a f`cut s` vizitez,
în pas de curs`, toate monumentele
celebre, sau care lui i se p`rea c`
merit` s` fie v`zute. Gra]ie lui, am
v`zut pentru prima oar` lucr`ri 
de Le Corbusier – Carpenter 
Center – [i Alvar Aalto – Dormitoa-
rele MIT. Tot atunci, m-a plimbat prin
celebra prim`rie a capitalei Massa-
chusets-ului, datorat` lui Paul
Rudolph. Discu]ii pasionate, câteoda-
t` aprige, dar niciodat` neprietenoa-
se, urmau fiec`rei întâlniri – lec]ie, pe
care Ion mi-o propunea. Exemplifica
prin Arhitecturi care, pentru el, aveau
o semnifica]ie, contribuind, astfel, la
educa]ia mea neterminat` într-ale
Arhitecturii, fapt pentru care îi sunt
profund recunosc`tor. 
Ultima oar` ne-am întâlnit petrecând

SCHIMBAREA LA FA}~
A CASEI POPORULUI

Toate proiectele înscrise în concursul pen-
tru fa]ada imaginar` a Casei Poporului,
organizat de DuPont [i igloomedia [i
lansat \n cadrul Anualei de Arhitectur`
Bucure[ti 2009, au fost expuse la \nce-
putul lunii decembrie \n pasajul subteran al
Pie]ei Universit`]ii. To]i trec`torii au putut
astfel analiza aceste interesante propuneri
pentru o nou` înf`]i[are a uria[ei cl`diri.
Prof. arh. Dorin {tefan, membru al juriului
a explicat: „Avem o mo[tenire, mare la
propriu, mare (problem`) [i la figurat:
CASA POPORULUI. O parte din popor a
asimilat-o. Alt` parte înc` mai sper`. Ce
sper`m? Eu, unul, pot s` o asimilez împre-
un` cu un «aparat critic». Concursurile,
care au fost [i care probabil vor mai fi,
legate de Casa Poporului, ne ajut` s` ne
însu[im un astfel de «aparat critic» care 
s-o fac` digerabil` la figurat. Cu m`rimea,
greu de lucrat. Actualul concurs tocmai
asta a încercat, s` fac` ceva cu m`rimea:
s-o articuleze, s-o dilueze, s-o decanteze.
Ceva, sigur au reu[it.”
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Viorica Buic`: Cåt de mult sunt rela]ionate expozi]ia-
proiect Magic Blocks [i expozi]ia Balkanology, prezentat`
la Basel [i acum la Viena?
Justin Baroncea: Proiectul Magic Blocks a fost expus \n
cadrul expozi]iei Balkanology din toamna 2009, la Viena.

V.B.: |n ultimul timp, s-a vorbit foarte mult despre spa]iul
public, dar accentul a c`zut pe marile pie]e publice, pe
spa]iile centrale ale ora[ului, despre care se spune c` \i
confer` acestuia identitate. De ce a]i ales s` pune]i \n
discu]ie spa]iile „alternative” din jurul blocurilor socialiste?
J.B.: 70% din popula]ia Bucure[tiului locuie[te \n blocuri
construite \nainte de 1989, \n cartierele-dormitor ale

ora[ului. |n prezent, spa]iul public din aceste zone a fost
redus la minimum pentru a face loc parc`rilor care
invadeaz` orice rest de zon` pietonal`. Zonele verzi au
fost \ngr`dite cu g`rdule]e care nu permit folosirea lor. Noi
ne concentr`m studiul pe aceste zone intersti]iale, rezidu-
ale, \n care propunem solu]ii de recuperare, reconversie [i
reactivare a spa]iului public. Toate proiectele sunt cu
buget redus, nefiind vorba despre propuneri
spectaculoase, ci despre mecanisme de regenerare
urban` care s-ar putea converti \n modele de interven]ie.

V.B.: Avånd \n vedere diversitatea tipologiilor de locuire
din perioada socialist`, crede]i c` se poate dezvolta o

MAGIC BLOCKS
|n luna noiembrie, Muzeul }`ranului Român a g`zduit o inedit` expozi]ie
dedicat` blocurilor socialiste, precum [i dezbaterile ce i-au urmat, cu
speciali[ti din mai multe ]`ri. Despre cum a luat na[tere proiectul „Magic
Blocks”, despre ce \[i propune [i cum va ac]iona \n continuare ne poveste[te
arhitectul Justin Baroncea, unul dintre organizatori.
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strategie aplicabil` tuturor? Ce ar fi mai important \n acest
moment: elaborarea unei strategii unitare, m`car pentru
anumite zone sau realizarea efectiv` a unor interven]ii \n
anumite spa]ii?
J.B.: Studiem \n paralel atåt ansamblurile de blocuri, cåt 
[i locurile concrete pe care se poate interveni rapid [i 
cu maxim de efect, atåt din punctul de vedere al
administra]iei, cåt [i al locatarilor. Este la fel de important
s` existe o strategie general` [i s` fie realizate proiecte-
pilot \mpreun` cu locuitorii.

V.B.: Descrie]i pe scurt exemplele/solu]iile propuse \n
cadrul expozi]iei [i \n albumul care o \nso]e[te.
J.B.: |n expozi]ie sunt prezentate 3 studii de caz din 3
cartiere cu caractere complet diferite. UPSIDEDOWN
este un proiect aplicat pe blocurile din cartierul Balta Alb`,
mai \nalte de P+7 etaje, situate pe axele principale de
conexiune cu restul ]esutului urban. Majoritatea acestor
blocuri au parterele ocupate de locuin]e, ceea ce
accentueaz` caracterul de dormitor al cartierului. Proiectul
are la baz` un mecanism financiar simplu. Prim`ria, 
printr-un \mprumut, construie[te treptat, pe tronsoane, 
o mansard` peste ultimul nivel al blocului. Pe m`sur` ce
avanseaz` construc]ia mansardei, locuitorii de la parter,
interesa]i s` se mute la ultimul nivel (din motive
economice sau legate de confort, suprafa]` util` etc.)
elibereaz` parterele, care intr` \n posesia Prim`riei. Apoi,
parterul este \nchiriat de Prim`rie micilor comercian]i [i
prestatorilor de servicii, iar din chirii se ramburseaz`
\mprumutul c`tre finan]ator. Dup` rambursarea \mprumu-
tului, banii se investesc \n reabilitarea \ntregului bloc
(green energy, sisteme pasive de climatizare, refacerea
sistemelor de instala]ii).
|n cazul C`ii Mo[ilor, ne-am concentrat studiul pe spa]iile
din spatele blocurilor, acolo unde se ciocne[te ecranul
P+10 cu ]esutul de case P+2. Zonele libere reziduale au
fost rapid ocupate de ma[ini. |n acest moment, dezvolt`m
un proiect pentru un maidan \nconjurat de calcane,
ma[ini, g`rdule]e [i marcat de un punct termic. Propunem
reordonarea parc`rilor, introducerea unor zone verzi
coerente [i a unui teren de sport. Principalul instrument
de interven]ie \l constituie o banc` multifunc]ional` care
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ordoneaz` [i leag` \ntre ele subzonele din spatele
blocurilor.
Insula din Avia]iei este un caz paradigmatic pentru ceea
ce se \ntåmpl` \n tot ]esutul urban \nvecinat: incinte de
blocuri ocupate de ma[ini parcate la \ntåmplare, garaje
ilegale, terenuri retrocedate \n mijlocul insulei, maidane
l`sate la voia \ntåmpl`rii, depozite ale spa]iilor comerciale,
toate ap`rute \n ultimii ani. Propunerea noastr` include o
zon` central`, deschis` c`tre cartier, cu terenuri de sport,
terase [i pietonalul principal de acces; dou` zone
multifunc]ionale (din punctul de vedere al scenariilor de
utilizare a spa]iului public) rezervate comunit`]ii [i
reordonarea spa]iilor de parcare.

V.B.: Cum v-a influen]at perioada petrecut` la Barcelona
\n \n]elegerea func]ion`rii spa]iului public [i a metodelor
contemporane de interven]ie \n astfel de spa]ii? Crede]i
c` anumite solu]ii pot fi translatate dintr-un ora[ \n altul
sau trebuie \ntotdeauna intervenit \n func]ie de contextul
local?
J.B.: La Barcelona, am \nv`]at c` e posibil s` tr`ie[ti 
\ntr-un ora[ normal, \n care locuitorii au con[tiin]a spa]iului
public. Un spa]iu al comunit`]ii pe care nimeni nu \[i
permite s`-l paraziteze, \ngr`deasc` sau ocupe fara voia
lor. Nu se pot importa proiecte, dar se pot adapta strategii
de interven]ie. Atunci cånd oamenii au o problem`
comun` de rezolvat, se pun \n mi[care. A[a s-a \ntåmplat
\n proiectul de la Avia]iei: comunitatea are nevoie de un
proiect viabil pentru a opri construirea unui bloc \n mijlocul
incintei.

V.B.: Care a fost, pån` acum, feed-back-ul din partea
colegilor de breasl` sau din partea autorit`]ilor?
J.B.: La vernisaj [i la conferin]` au venit foarte mul]i
colegi tineri. Din partea autorit`]ilor, \ncepem s` avem
semnale care ne fac s` credem c` putem realiza
proiectele pe care le-am prezentat.

V.B.: Care v` dori]i s` fie urm`torul pas \n cadrul acestui
proiect?
J.B.: Prezentarea, \n cåt mai scurt timp, a rezultatelor
concrete produse de proiectele noastre.

http://www.e- zeppelin.ro/magic-blocks





e
v

e
n

im
e

n
te

 i
n

te
rn

e

La Centrul de Introspec]ie Vizual` a
fost deschis` pe 2 decembrie
expozi]ia FreshLatino, o selec]ie de
paisprezece birouri de arhitectur` din
spa]iul iberoamerican care utilizeaz`
formatul video-instala]iei pentru a-[i
face cunoscute crea]iile: unele sunt
construc]ii minimale, altele fac
trecerea de la art` la arhitectur` sau
ne propun noi modalit`]i de citire a
complexit`]ii ora[ului contemporan. 

FreshLatino caut` într-un sens mai
larg s` repozi]ioneze produc]ia arhi-
tectural`, privind-o nu doar ca pe un
motor al economiei cotidiene, ci ca
pe un vehicul accesibil [i privilegiat
de comunicare, o interfa]a modular`
între politic [i comunal, între ora[ [i
spa]iul cultural. 
Identificând complexele atribu]ii pre-
luate de arhitect în construc]ia noii
geografii culturale contemporane,
FreshLatino reflect` c`ut`rile arhi-
tec]ilor iberoamericani de a produce
noi cadre teoretice, noi canale de
comunicare [i interven]ie public`,
f`r` a fi în mod obligatoriu depen-
den]i de o realizare material`. 
Noutatea printre ace[ti arhitec]i o
constituie integrarea unui repertoriu
de date provenite din sociologie,
politic`, antropologie, economie [i
ecologie, amplificând limitele multi-

disciplinarit`]ii profesionale stabilite în
agenda modern` a arhitec]ilor
iberoamericani; pentru ace[tia, arhi-
tectura const` în sisteme de lucru, în
medierea de conflicte între agen]i cu
interese ireconciliabile. Temele lor
sunt: bugetul redus, necesit`]i de
baz`, preocup`ri politice [i sociale,
mobilitatea, temporalitatea, subversi-
unea conceptual`. Multe din aceste
teme se pot verifica fizic, altele
genereaz` experien]e imediate, con-
duc la producerea de noi realit`]i,
evolueaz` la frontiera disciplinar`,
întâlnindu-se cu designul de mod`,

de mobilier, cu ac]iunea urban` sau
instala]ia. 
Tinerii arhitec]i se apropie de ora[ [i
de cercetarea teritoriului urban într-o
form` diferit`, manevrând noi
strategii de interac]iune, noi abord`ri.

De aici se poate structura o re]ea de
schimb, informare [i cooperare pen-
tru a dezvolta propuneri alternative
focalizate pe în]elegerea [i proiec-
tarea teritoriului latinoamerican,
Participan]i: A77 (Argentina); Adamo
– Faiden (Argentina); Estudio Bijari
(Brazilia); Lua Nistche (Brazilia);
Martín Alonso + Daniel Rosenberg
(Chile); Pezo Von Ellrichshausen
Arquitectos (Chile); Felipe Arturo
(Columbia); Husos (Columbia);
Eduardo Cadaval (Mexic); Pilar
Echezarretta (Mexic); Pedro Bandeira
(Portugalia); Andrés Jaque (Spania);
PKMN (Spania); Supersudaca.

Evenimentul este organizat de
Centrul de Introspec]ie Vizual`,
Institutul Cervantes [i
Ministerul Afacerilor Externe [i
Cooper`rii Spania 
|n parteneriat cu: UAP, Sato Art
Curatoarea Ariadna Cantis este
arhitect`, absolvent` a ETSAM. 
Î[i concentreaz` activitatea profesion-
al` pe diseminare [i comunicare în
domeniile urbanismului [i al arhitec-
turii. Este corespondent la Madrid al
editurii ACTAR [i al revistei A10, iar
din 2000 – curator al programului de 
cercetare „Panorama Emergent`”.

www.pplus4.ro
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FRESH LATINO

GR~DINI PIERDUTE
Uniunea Arhitec]ilor din România,
Observatorul Urban [i Facultatea de
Urbanism din cadrul UAUIM, prin
coordonatorul proiectului dr. arh.
Cerasella Cr`ciun, al`turi de studen]i
ai Sec]iei Amenajarea [i Planificarea
Peisajului, prezint` în perioada 7
decembrie 2009 – 12 ianuarie 2010
expozi]ia „Gr`dini pierdute”, la
Galeria „Octav Doicescu” (Calea
Victoriei nr. 126).
Proiectul cultural „Gr`dini pierdute”,
se înscrie în cercet`rile aplicate în
domeniul istoric, urban [i peisagistic,
concretizate printr-o suit` de studii
focalizate pe problematica acut` a
reducerii suprafe]elor de spa]ii verzi.
Cercetarea este realizat` prin studiul
arhivelor [i al planurilor istorice evo-
lutive ale Municipiului Bucure[ti [i se
bazeaz` pe studii istorice ale unor
gr`dini disp`rute total sau par]ial, evi-

den]ierea descre[terii suprafe]ei de
spa]iu verde în ultimele decenii,
studiul cartografic (în limita infor-
ma]iilor documentare, de arhiv`) [i al
fragmentelor de vegeta]ie care s-au
p`strat.
Finalitatea cercet`rii este informarea,
co-interesarea [i responsabilizarea
cet`]enilor în aceast` problem`,
aten]ionarea administra]iilor locale [i
centrale asupra diminu`rii cantit`]ii [i
calit`]ii spa]iului verde din Bucure[ti,
precum [i radiografierea – în vederea
unor propuneri viitoare – a unui sis-
tem coerent, metabolic, al spa]iilor
verzi. Studiul poate sta la baza unor
posibile viitoare legisla]ii [i metodo-
logii de elaborare a documenta]iilor
de urbanism de tip peisagistic, 
deocamdat` inexistente în peisajul 
românesc.
Exemplele de gr`dini cercetate [i

prezentate în proiectul expozi]ional
au fost alese pentru c` sunt repre-
zentative pentru tipologii diferite:
gr`dina-simbol, reprezentativ`, pu-
blic`/semipublic`/particular`, gr`dina
monastic` sau de loisir [i divertis-
ment.
S-au propus spre cercetare gr`dinile
din zona central` actual` a Munici-
piului Bucure[ti: Ra[ca, Universal`/
Universit`]ii, B`r`]iei, Domneasc`,
Otetele[eanu, Blanduziei, Gr`dina cu
Cai, Union [i Gr`dina {u]u.
Proiectul va fi continuat printr-o suit`
expozi]ional` pe tema Gr`dinilor
Pierdute situate în zona „vechiului
ideal” propus de Centura Verde, în
Jude]ul Ilfov sau în alte zone ale ]`rii,
unde exist` un mare num`r de
gr`dini istorice ale palatelor [i
conacelor române[ti.
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Fidel numelui s`u prietenos, MAXXI se leag`
de contextul urban \n care este amplasat prin
continuarea, pe orizontal`, a liniei unor foste
bar`ci militare. Aleea pietonal` care str`bate
situl a fost redat` publicului dup` aproape 100
de ani \n care a fost blocat` de aceste bar`ci.
Ea urmeaz` linia cl`dirii, oferindu-le trec`torilor
ocazia de a arunca o privire  \n interior, prin
numeroasele deschideri din pere]ii ondula]i.
La råndul lor, ace[tia au un dublu rol: de a pro-
teja operele de art` [i, \n acela[i timp, de a-l
\mbia pe vizitator s` p`[easc` prin intrarea de

sticl`. Odat` \n`untru, el se va g`si \n fa]a
unei serii de spa]ii fluide, unul \n continuarea
celuilalt, cu plafoane de sticl` care permit fil-
trarea luminii naturale. Aceste plafoane sunt
sus]inute de grinzi solide, care scot \n evi-
den]` caracterul liniar al sistemului spa]ial,
articuleaz` direc]iile \n care sunt orientate
galeriile [i faciliteaz` circula]ia \n interiorul
complexului.
„Complex” este termenul potrivit, pentru c`,
sfidånd conceptul clasic de muzeu, MAXXI nu
apare ca o singur` cl`dire, ci ca o succesiune
de cl`diri. Arhitecta a dorit, astfel, s` se dis-
tan]eze de acest concept, al muzeului ca unic
obiect arhitectural, transformåndu-l \ntr-un
„cåmp de cl`diri”. 
Dup` multe \ncerc`ri, echipa s-a oprit asupra
ideii de confluen]` a liniilor, unde for]a primar`
a sitului rezid` \n pere]ii [erpuitori care se
intersecteaz` sau se separ` pentru a crea atåt
spa]ii \nchise, cåt [i deschise.  
Zaha Hadid a gåndit MAXXI ca pe un mediu
urban deschis care, asemenea unui burete,
absoarbe idei care, la råndul lor, hr`nesc vitali-
tatea cultural` a ora[ului. 

Proiect de arhitectur`: Zaha Hadid Architects
Design: Zaha Hadid [i Patrik Schumacher
Arhitect principal: Gianluca Racana (Zaha Hadid
Architects)
Birou de arhitectur` local: ABT (Roma)
Foto: Roland Halbe, Helene Binet
Desen: © Zaha Hadid Architects

www.zaha-hadid.com
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ZAHA HADID LA ROMA
La sfâr[itul lunii noiembrie, a fost inaugurat` cl`direa noului Muzeu
Na]ional al Artelor Secolului XXI (MAXXI), proiectat` de cunoscuta 
arhitect` Zaha Hadid. Construc]ia nu va servi doar expunerii operelor de
art`, ci va reprezenta o adev`rat` „fabric` de creativitate”.

          



Dincolo de implica]iile politice inevi-
tabile [i de gre[eala gramatical`
(„Ich Bin Berliner” ar fi fost corect,
fiindc` ceea ce pre[edintele a spus
se traduce prin „Sunt o gogoa[`”),
JFK (dac` ni se permite abrevierea)
\[i exprima astfel \ncrederea \n
spiritul ora[ului [i \n puterea sa de a
dep`[i obstacolele impuse de istorie.
La mai mult de 40 de ani de la
rostirea acestor cuvinte, [tim c`
Berlinul s-a ridicat din propria cenu[`
nu o singur` dat` – dup`
bombardamentele din timpul celui
de-al Doilea R`zboi Mondial –, ci de
dou` ori, dup` cum ne demonstreaz`
dezvoltarea fulminant` a ora[ului
dup` c`derea Zidului, \n 1989. Ora[ul
a [tiut s` p`streze [i s` pun` \n
valoare structuri istorice, ca Poarta
Brandenburg sau Palatul
Charlottenburg, [i, \n ultimii 20 de
ani, [i-a „condimentat” peisajul cu
cl`diri noi, opere ale unor nume de
marc` din domeniul arhitecturii
contemporane. Jean Nouvel, Daniel

Libeskind, David Chipperfield ([i lista
poate continua) au sim]it poten]ialul
enorm de regenerare al Berlinului [i
au contribuit la transformarea sa 
\ntr-un centru al arhitecturii inova-
toare. Berlinul „\[i poart` istoria pe
månec`”, de la dictatura nazist` la
cea a Zidului comunist, ca o dovad`
a faptului c` negarea gre[elilor
trecutului nu poate duce decåt la
repetarea lor. Nu degeaba, dou`
dintre cele mai inovatoare structuri
construite recent sunt Muzeul
Evreiesc [i Memorialul Holoca-
ustului, prin care arhitec]ii Daniel
Libeskind [i Peter Eisenman aduc un
omagiu victimelor – printre care s-au
num`rat [i apropia]i ai lor – dar, \n
acela[i timp, privesc spre viitor.
„Cåmpul de piatr`” gåndit de Peter
Eisenman, situat \n punctul de \ntål-
nire dintre Berlinul de Est [i Vest a
fost, \nc` de la finalizarea sa \n 2004,
un proiect controversat. Unii \i critic`
caracterul abstract, protestånd 
\mpotriva absen]ei oric`rei informa]ii
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BERLIN. GHID PENTRU R IDICAREA
DIN CENU{~

„Ich bin ein Berliner”, declara pre[edintele american John Fitzgerald
Kennedy \ntr-un celebru discurs sus]inut \n 1963, \n ora[ul devastat de
R`zboiul Rece, pentru c`, spunea el, to]i oamenii liberi, oriunde ar tr`i, 
sunt cet`]eni ai Berlinului.

Foto: George Vasilache, Corina Duma
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referitoare la campania de persecu]ie
desf`[urat` de nazi[ti, \n timp ce al]ii
spun c` Memorialul le aminte[te de
un cimitir enorm, cu pietre de mor-
månt f`r` nume. |n schimb, Daniel
Libeskind este unanim apreciat pen-
tru crearea unuia dintre cele mai
spectaculoase muzee din Berlin.
Inaugurat \n 2001, Muzeul Evreiesc,
numit de arhitect „o emblem` a
speran]ei”, este o cl`dire placat` cu
zinc, cu un interior dominat de 
zig-zaguri abrupte, accesibil – \n mod
simbolic – doar printr-un tunel subte-
ran care \l leag` de aripa baroc` a
Muzeului Berlinului.
Dup` c`derea Zidului, ora[ul s-a
ar`tat, de asemenea, foarte deschis
fa]` de cl`dirile \nalte, permi]åndu-le
arhitec]ilor s` \[i dea fråu liber creati-
vit`]ii. La Berlin, Renzo Piano a
revitalizat conceptul de „zgårie-nori”
prin Turnul Debis (Daimler-Benz), un
nou simbol, atåt pentru ora[, cåt [i
pentru construc]iile de acest tip.
Fa]ada, din sticl` [i teracot`, acoper-
it` de un perete-cortin` dublu se
num`r` printre cele mai inovatoare [i
mai avansate din punct de vedere

tehnologic din lume. De asemenea,
structura, finalizat` \n 1998, favori-
zeaz` conservarea energiei, gra]ie
podelelor de beton, num`råndu-se
printre primele cl`diri publice pentru
ridicarea c`reia s-au folosit tehnici
sustenabile. O alt` construc]ie \nalt`,
Centrul Sony, centru al culturii
urbane, a devenit simbolul revitaliz`-
rii Pie]ei Potsdammer, devastat` \n
timpul celui de-al Doilea R`zboi
Mondial [i teren „neutru” \nainte de
c`derea Zidului. Principalul punct de
atrac]ie al cl`dirii proiectate de

Murphy/Jahn Architects [i finalizat`
\n 2000 este reprezentat de spectac-
ulosul dom de sticl`, care acoper` o
adev`rat` pia]` public` interioar`, loc
de \ntålnire preferat al tineretului
berlinez.
|n loc de concluzie: Berlinul a
cå[tigat lupta cu istoria, nu numai
pentru c` a \ndr`znit s` ri[te [i s` se
lase pe måna arhitec]ilor renumi]i din
toat` lumea, ci [i prin puterea [i
dorin]a de progres a locuitorilor s`i.
E o re]et` al c`rei succes nu este
garantat, dar care, \n acest caz, a
func]ionat. Anca Rotar

R IDICAREA
DIN CENU{~
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Prestigiosul birou olandez OMA, \n
colaborare cu Werner Sobek [i cu
inginerii de la ABT, a cå[tigat concursul
pentru proiectarea cl`dirii Stadskantoor,
o extensie a Prim`riei din Rotterdam
dedicat` serviciilor publice, cuprinzånd,
\n acela[i timp, birouri [i chiar locuin]e. 
Proiectul OMA, coordonat de Reinier de
Graaf [i Rem Koolhaas, a fost ales
dintr-un total de cinci propuneri semnate
de birouri de arhitectur` din Olanda.
Fiecare propunere a fost dezb`tut` \n
cadrul unei consult`ri publice [i apoi

La Bordeaux, Muzeul de Art` Contem-
poran` g`zduie[te, \ntre 9 octombrie 2009
[i 7 februarie 2010, expozi]ia Insiders, \n
cadrul c`reia 84 de arhitec]i [i arti[ti
\ncearc` s` dep`[easc` limitele dintre cul-
tura „savant`” [i cultura popular`, crezånd
cu t`rie c` speciali[tii sunt cei care trebuie
s` fac` primul pas spre marele public.
Expozi]ia face parte dintr-un eveniment
mai amplu, Evento, aflat la prima edi]ie [i
dedicat rela]iei dintre art` [i ora[. Insiders
este un titlu care trimite la acei oameni, nu
neap`rat speciali[ti, care au controlul
asupra „materialelor brute” din domeniul
din care fac parte, [i pe care \l pot modifica

[i reprezenta \n mod legitim. Expozi]ia
reprezint` un portret incomplet, dar suges-
tiv al unei epoci dominate de nelini[ti [i
saturate de referin]e, \n care imperativele
legate de caracterul etic [i ecologic al prac-
ticilor sunt tot mai acute. |n aceste condi]ii,
asemenea primilor etnologi, arti[tii se
\ntorc spre o practic` de recens`månt a
materialelor culturale, \n timp ce arhitec]ii
propun o serie de exerci]ii care s` ofere o
nou` perspectiv` asupra ora[ului [i
cl`dirilor sale. Proiectele prezentate sunt
grupate \n func]ie de patru axe principale:
Celebrare, Participare, Reciclare [i
Mo[tenire. |n ansamblul lor, ele demon-
streaz` c` putem construi altfel, ghidån-
du-ne dup` principii „alternative”, studiind
raportul dintre practicile profesionale [i
cele „de amatori” [i \nnoind atåt modurile
de ac]iona, cåt [i formele rezultante. 
|n ultimii ani, din ce \n ce mai mul]i arhitec]i
au adoptat noi strategii, care promit s`
devin` baza pentru un nou repertoriu \n
cadrul profesiei. Aici se reg`sesc folosirea
de tehnologii contemporane \n combina]ie
cu practici artizanale, studierea arhitecturii
informale pentru o mai bun` \n]elegere a
poten]ialului urban, folosirea de materiale
reciclate [i reconfigurarea de obiecte exis-
tente, toate servind „democratiz`rii”
arhitecturii, dar [i protec]iei mediului. Prin

supus` deliber`rilor unui juriu de specia-
litate. |n viziunea OMA, Stadskantoor va
fi o construc]ie inovatoare, manifestånd,
\n acela[i timp, respect fa]` de context.
Cl`direa va avea o structur` modular`, cu
unit`]i retrase gradat de la frontul
stradal, care alc`tuiesc dou` turnuri
neregulate. Fragmentat`, gravita]ional
improbabil`, amintind de blocurile Lego
unite prin articula]ii fragile, ea nu pare s`
aib` niciun motiv s` stea \n picioare [i,
totu[i, se \nal]`, sfidånd prin contor-
sion`rile sale. Structura celular` com-

plex` va domina bulevardul Coolsingel,
una dintre principalele artere din
Rotterdam [i, \n acela[i timp, va da
dovad` de subtilitate [i adaptabilitate \n
jonc]iunea cu cl`direa Prim`riei, Stadst-
immerhuis, construit` \n anii '50.
Sistemul structural inovator al
Stadskantoor permite maximum de efi-
cien]` [i versatilitate, atåt din punctul de
vedere al construc]iei, cåt [i al
func]ion`rii. Noi module pot fi ad`ugate,
iar cele vechi pot fi \ndep`rtate pe
m`sur` ce apare nevoia de noi func]iuni. 
Terasele verzi de la nivelurile superioare
ofer` posibilitatea amenaj`rii de aparta-
mente tip penthouse, cu gr`din`, \n chiar
inima ora[ului Rotterdam. Flexibilitatea
cl`dirii, \mpreun` cu posibilitatea de con-
trolare a climatului interior, prin stocarea
aerului cald pe timp de var` [i utilizarea
lui pe timp de iarn` [i cu introducerea
unui sistem high-tech de izola]ie termic`
\n fa]ada de sticl`, vor face din
Stadskantoor una dintre cele mai suste-
nabile cl`diri din Olanda. 
Totu[i, inten]ia arhitec]ilor nu a fost de a
proiecta urm`toarea cl`dire „la superla-
tiv” din Olanda. |n schimb, ei [i-au pro-
pus s` completeze peisajul urban,
cl`direa asigurånd func]ia de mediere
\ntre Prim`rie [i sediul principal al po[tei.
Ambigu` \n mod inten]ionat, Stads-
kantoor se plaseaz` \ntr-un mediu 
caracterizat de pluralitatea stilurilor 
arhitecturale absorbind formele [i dimen-
siunile contextului.

www.oma.eu

PROIECTUL STADSKANTOOR

INSIDERS

urmare, organizatorii expozi]iei au ales s` \i
a[eze \n prim-plan pe arhitec]ii din aceast`
categorie, cei care mizeaz` \n mod declarat
pe demersuri neconven]ionale. Ei sunt cei
afla]i mereu \n c`utarea experimentului,
care \nva]` de la practicile tradi]ionale [i
informale [i care restituie comunit`]ilor
spa]iile lor publice, dovedindu-[i, astfel,
angajamentul social. 
Pe scurt, \n contextul crizei economice
mondiale [i modelului culturii globale,
Insiders mizeaz` pe dinamicile schimbului
de idei [i pe organiza]iile [i proiectele
inedite, care au puterea de a genera noi
valori colective. 

www.arcenreve.com

© OMA



Proiectat` de MVRDV [i situat` \n chiar centrul 
Rotterdamului, Markt Hall, a c`rui construc]ie a fost
demarat` de curând, urm`re[te s` stabileasc` o nou`
tipologie urban`. Structura apare ca un hibrid sustenabil
\ntre o pia]` public`, centru de divertisment [i cl`dire de
locuin]e. Un arc cuprinzând 228 de apartamente
\ncadreaz` un vast spa]iu deschis, cu 100 de standuri,
magazine [i restaurante, 1.200 locuri de parcare [i un
supermarket, la subsol.  
www.mvrdv.com 

Arhitecta japonez` Kazuyo Sejima a
fost numit` Director al edi]iei 2010 a
Bienalei de Arhitectur` de la Vene]ia,
care va avea loc \ntre 29 august [i 21
noiembrie. Este pentru prima dat`
cånd o femeie prime[te acest titlu,
de la inaugurarea Bienalei de
Arhitectur`, \n 1982. Arhitecta va
juca rolul de curator al expozi]iilor de
la Giardini [i Arsenale. 
N`scut` \n Ibaraki, Japonia, \n 1956,
Kazuyo Sejima este unul dintre cei

mai inovatori reprezentan]i ai arhitecturii contemporane. Dup`
ob]inerea diplomei, \n 1981, a \nceput s` lucreze \n atelierul lui
Toyo Ito, urmånd ca, \n 1987, s` \[i deschid` propriul birou la Tokio.
|n 1995, a fondat, al`turi de Ryue Nishizawa, biroul SANAA, prin-
tre lucr`rile lor reg`sindu-se Noul Muzeu de Art` Contemporan`
din New York, pavilionul galeriei londoneze Serpentine, \n 2009,
sau Muzeul de Art` Contemporan` al Secolului 21 din Kanazawa,
proiect cå[tig`tor al Leului de Aur \n cadrul Bienalei de la Vene]ia,
\n 2004. |n 2000, Kazuyo Sejima a fost curatorul pavilionului
Japoniei la Vene]ia, numit City of Girls. Lucr`rile sale au \n comun
aten]ia deosebit` acordat` cercet`rii, izvoråt` dintr-o tradi]ie mile-
nar`, care a inspirat geometria minimalist` a arhitecturii japoneze
contemporane. 
|n leg`tur` cu ideile sale despre organizarea Bienalei, arhitecta a
declarat c` evenimentul va avea, \n primul rånd, un caracter
atotcuprinz`tor, p`strånd un dialog constant atåt cu participan]ii,
cåt [i cu vizitatorii. |n ceea ce prive[te lucr`rile expuse, vor fi selec-
tate acelea care se pot face \n]elese prin ele \nsele, nu ca simple
reprezent`ri, \n cadrul unei pledoarii pentru acea arhitectur` care
se define[te prin modul \n care este folosit` de oameni. 

www.labiennale.org

© MVRDV

MARKTHALL
ROTTERDAM

BIENALA DE LA
VENE}IA 2010
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ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL #2532

MUZEUL MERCEDES BENZ PREMIAT

De[i acest lucru nu este evident 
la o prim` vedere, arhitectul Ben van
Berkel [i-a g`sit inspira]ia pentru
cl`direa muzeului \n forma frunzei de
trifoi. Astfel, structura de baz` const`
\n trei cercuri care se \ntrep`trund,
l`sånd liber` partea central`, a
atriumului. Nivelurile semicirculare
graviteaz` \n jurul acestui atrium,
formånd platouri orizontale de \n`l]imi
diferite. Este un spa]iu complex, dar
generos, care a permis dispunerea
exponatelor \n ordine cronologic`,
pornind de la nivelul cel mai de sus,
vizitatorii avånd senza]ia c` se afl`

\ntr-o ma[in` a timpului. Traseul
urmat de ace[tia se schimb` \n
permanen]`, transformåndu-se \n
plafon, oprindu-se \ntr-un perete sau
deschizåndu-se din nou, ca o sfidare
adus` no]iunilor de linie, suprafa]` 
[i volum. Asemenea unei sculpturi \n
ronde-bosse, cl`direa se r`suce[te 
[i se \ntoarce, ceea ce genereaz`, \n
interior, un adev`rat labirint, unde
fiecare pas ofer` o schimbare de
perspectiv`. 
Seria succeselor \nregistrate de
UnStudio nu se opre[te, \ns`, aici.
De curånd, biroul a ob]inut dou`

premii \ntåi, ambele \n cadrul unor
competi]ii organizate \n China. Primul
proiect, [i cel mai ambi]ios, este un
masterplan pentru o nou` zon` a
Beijingului, care va deveni un centru
important al industriilor creative din
China, dezvoltat pe tema integr`rii
urbanit`]ii \n natur`. Cel de-al doilea
este un proiect pentru un nou stadi-
on \n localitatea Dalian, inspirat de
estetica vechiului sport chinezesc
Cuju, combinat` cu stilul unic al
Studio. 

www.unstudio.com

|ntre 13 [i 15 ianuarie 2010,
ecoLogicStudio organizeaz` la
Londra, \n colaborare cu Simply
Rhino UK, workshopul „WS1 URBAN
PAVILIONS – Grasshopper Advanced
Design workshop with
ecoLogicStudio”, adresat arhitec]ilor,

urbani[tilor, peisagi[tilor [i
designerilor din toat` lumea.
Scopul evenimentului este de a fami-
liariza publicul de specialitate cu noul
software Grasshopper™, un editor
de algoritme grafice „echipat” cu
unelte de modelare produse de
Rhino. Lucrånd cu Grasshopper™,
participan]ii vor \ncerca s` ofere un
r`spuns \ntreb`rii dac` astfel de 
programe inovatoare pot deveni o
platform` care s` uneasc` tehnolo-
gia, creativitatea [i gåndirea 
ecologic`. Ei vor testa noi tehnici de
modelare pentru arhitectur` [i pei-
sagistic`, folosind noul program 
pentru propuneri de design de la
reconfigurarea de peisaje [i pån` 
la prototipuri de locuin]e [i fa]ade 

eco-responsabile. Pentru participan]i,
evenimentul va constitui o ocazie
important` de a \nv`]a noi tehnici 
de design [i de a testa [i discuta noi
metode [i poten]ialul lor de 
evolu]ie [i aplicabilitate. 
„WS1 URBAN PAVILIONS” este
primul dintr-o serie de patru
workshopuri de design cu ajutorul
Grasshopper™. Urm`toarele
evenimente vor avea ca teme
fa]adele inteligente, peisajele
algoritmice [i casele din copac.
Datele de desf`[urare vor fi 
anun]ate anul viitor. 

www.grasshopper3d.com
www.ecologicstudio.com

Muzeul Mercedes Benz, proiectat \n apropiere de Stuttgart de c`tre cele-
brul birou olandez UNStudio, a cå[tigat premiul Hugo-Häring \n 2009, fiind
desemnat Cl`direa Anului pentru regiunea Baden-Württemberg.

© UNStudio

WORKSHOP ECOLOGICSTUDIO



BUCURE{TI. 1459-2009
550 DE ANI DE 
LA PRIMA ATESTARE 
DOCUMENTAR~

Editor: Radu Oltean, Ed. ArCUB, 2009

S`rb`torind 550 de ani de la prima atestare documentar` a
Bucure[tiului, albumul urm`re[te evolu]ia arhitecturii Capitalei de-a
lungul veacurilor, de la bisericile construite \n secolul XVIII, pån` la
structurile megalomane din perioada dictaturii comuniste. Lipsa de
imagini – desene, picturi sau gravuri – anterioare secolului XVIII este
compensat` printr-o scurt` istorie a Bucure[tiului medieval (sau, mai
bine zis, – post-medieval [i ante-modern), semnat` de istoricul
Constantin Rezachevici, bogat` \n informa]ii inedite, mai mult sau mai
pu]in cunoscute. De asemenea, al]i trei istorici au realizat o serie de
studii pentru des`vår[irea volumului: Adrian Silvan Ionescu a scris o
istorie a costumului \n Bucure[ti, Cezara Mucenic  – o istorie a
arhitecturii Capitalei din epoca fanariot` pån` \n zilele noastre [i
Emanuel B`descu – un text despre locurile de \ntålnire [i distrac]ie ale
bucure[tenilor din secolul XIX [i primele decenii ale secolului XX. 
Dup` cåteva sute de ani de invazii str`ine, inunda]ii [i incendii,
Bucure[tiul [i-a cå[tigat titlul de „capital` european`” \n a doua
jum`tate a secolului XIX, cånd a cunoscut o evolu]ie ame]itoare, care
a culminat \n perioada interbelic` – epoca \n care era cunoscut ca
„Micul Paris”. |ns`, dup` cum [tim cu to]ii, \n timpul dictaturii
comuniste au fost demolate nenum`rate construc]ii valoroase, pentru
a face loc binecunoscutelor „blocuri”cenu[ii. Din fericire, \ncerc`rile
de a [terge secole \ntregi de istorie nu au reu[it \n totalitate,
Bucure[tiul p`strånd \nc` cea mai mare re]ea urban` din vremea
regelui Carol I, ca o dovad` c` nu este un ora[ „compromis” [i c`
lucrurile vechi, 
valoroase, pot servi ca temelie pentru noi proiecte de regenerare. 
Pe scurt, cartea prezint` o poveste \nceput` acum 550 de ani [i
departe de a se fi terminat, ilustrat` cu cele mai interesante [i 
valoroase imagini din colec]ii [i arhive publice sau private. 
Departe de a fi un ora[ „f`r` identitate” [i greu de iubit, Bucure[tiul
are o istorie bogat`, pentru care stau dovad` o serie impresionant` de
cl`diri de patrimoniu, iar \ncerc`rile de a reabilita [i \nfrumuse]a ora[ul
sunt numeroase. E nevoie de timp pentru a te \ndr`gosti de
Bucure[ti, dar, \n final, fiecare va fi r`spl`tit pentru timpul s`u. 
www.arcub.ro 

STUF. TRADI}IONAL
|NSEAMN~ MODERN

igloomedia a lansat la sfâr[itul lunii noiembrie albumul „Stuf.
Tradi]ional \nseamn` modern”, cuprinzånd 15 proiecte de case [i
pensiuni pentru Delta Dun`rii, inspirate de arhitectura tradi]ional` a
regiunii. Dup` ce acum un an, cu ocazia lans`rii albumului „Stuf.
Case tradi]ionale din Delta Dun`rii” (colec]ia igloopatrimoniu), au fost
expuse câteva propuneri semnate de biroul iglooarchitecture, \n
timp acestea s-au rafinat [i \nmul]it, devenind un album care se
adreseaz` atåt celor care au puterea administrativ` de a lua m`suri
salvatoare pentru aceast` regiune unic`, dar [i celor pasiona]i de
Delt`, care ajung s` aib` posibilitatea de a construi \n acest cadru. 
iglooarchitecture nu \[i propune s` ofere solu]ii miraculoase, ci
s` caute modalit`]i prin care lucruri tradi]ionale valoroase pot fi sal-
vate [i integrate \n prezent. Ideea pentru proiectele prezentate \n
volum a ap`rut ca o reac]ie la construc]iile recente de pe teritoriul
Deltei, unele imitånd ieftin arhitectura urban`, altele desfigurånd-o
pe cea tradi]ional`. S-a dovedit necesar` o adecvare a modelului
tradi]ional la contextul cultural [i tehnologic al momentului. Prin
urmare, direc]ia urmat` de toate proiectele prezentate este cea a
dublei orient`ri. C`tre „strad`” sau, mai bine zis, c`tre „domeniul
public”, este expus` imaginea tradi]ional`, cu acoperi[ de stuf [i
gard [i grinzi de lemn vopsit, \n timp ce, \n spa]iul privat, se face
trecerea spre o arhitectur` a prezentului. Asocierea poate p`rea
surprinz`toare, dar efectul nu este, cum ne-am putea a[tepta unul
de „ciocnire” \ntre dou` modele aparent opuse, ci unul de
poten]are reciproc`. 
„Tradi]ional \nseamn` modern” incit` la o dubl` lectur`: prima –
concret` – de proiecte posibil interesante pentru cei pasiona]i de
arhitectura Deltei [i a doua – simbolic` – de \mp`care \ntre dou`
lumi, al c`ror conflict actual nu face decåt s` distrug` un habitat cu
poten]ial de patrimoniu.
iglooarchitecture sper` c` albumul va da startul unui „curent” al
demersurilor de acest tip, aplicate oric`ror zone valoroase, aflate
\n pericol de a fi invadate de construc]ii explicit [i agresiv contem-
porane. Se poate tr`i modern \n forme tradi]ionale, iar acest lucru
este chiar necesar pentru salvarea unei mo[teniri pre]ioase, de a
c`ror distrugere risc`m s` ne facem vinova]i.

www.iglooarchitecture.ro
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VERTICAL SOCIAL

HOUSES
Architectural Design,
Monsa, 2009

Exist` un stereotip legat de locuin]ele 
sociale sau subven]ionate de stat, conform
c`ruia acest tip de construc]ii au un aspect
extrem de simplu, cu finisaje de proast`
calitate sau chiar inexistente. Poate c`
aceasta era situa]ia \n anii ‘60, cånd zonele
reziden]iale dominate de blocuri de
apartamente se transformau, inevitabil, 
\ntr-un fel de ghetouri, unde prioritatea era
de a acomoda cåt mai multe familii,
condi]iile de via]` propriu-zise trecånd pe un
plan secund. Ar trebui s` fie evident c`, \n

zilele noastre, s-a renun]at la acest sistem
[i, \n cazul \n care situa]ii asem`n`toare mai
apar, totu[i, ele reprezint` doar cazuri izo-
late. Planificarea urban` constituie o priori-
tate pentru municipalit`]ile din \ntreaga
lume, fiecare ora[ abordånd problema lipsei
locuin]elor \n func]ie de resursele de care 
dispune, dar [i ]inånd cont de men]inerea
coeren]ei ]esutului urban. Prin urmare,
scopul acestei c`r]i este de a demonstra c`
socialul nu este echivalent cu uråtul, anostul
sau lipsa calit`]ii, atåt \n ceea ce prive[te
proiectarea, cåt [i construc]ia. Nefericitul
„mit” este desfiin]at prin prezentarea unei
selec]ii de proiecte remarcabile, de pe
teritoriul Europei dar [i de peste Ocean, din
Mexic. Fa]ade de sticl`, forme \ndr`zne]e,
aten]ia acordat` spa]iilor verzi – niciunul
dintre aceste aspecte nu este ignorat de
arhitec]ii care se ocup` de proiecte
reziden]iale de natur` social`.

LANDSCAPING IN
NATURAL
ENVIRONMENTS
Architectural Design,
Monsa, 2009
|nc` de la \nceputurile civiliza]iei, omul a
c`utat s` modifice [i s` adapteze condi]iile
naturale \n folosul s`u ori pentru a cores-
punde modului s`u de gåndire. Ansamblul
de la Stonehenge, somptuoasele vile
romane, Ora[ul Interzis sau gr`dinile de la
Versailles stau toate m`rturie \n acest sens.
Volumul exploreaz` apari]ia abord`rilor mo-
derne asupra arhitecturii peisagiste, printr-o
serie de proiecte interconectate, explicate

Publica]ia italian` Abitare a dedicat edi]ia din
noiembrie renumitului arhitect [i designer
Renzo Piano [i atelierului s`u, inaugurånd, 
astfel, un nou format, cel de monografie. |n
premier`, „Being Renzo Piano” prezint`
lumea v`zut` prin ochii marelui arhitect, care
este „urm`rit” \n timpul numeroaselor sale
vizite pe [antiere [i la birourile din Paris,
Genova [i New York. Proiectele \n
desf`[urare sunt prezentate prin schi]e,
desene, fotografii [i machete, toate dobåndite
\n timp real, pe m`sura avans`rii lucr`rilor.
Aceste materiale sunt completate cu note de
c`l`torie [i conversa]ii \ntre Renzo Piano [i
colaboratorii s`i, sau personalit`]i din sfera cul-
tural`. Asemenea unui scenariu de film,
monografia „Being Renzo Piano” este struc-
turat` \ntr-o serie de episoade principale,
prezentånd, succesiv, evenimente reale,
\nso]ite de o relatare paralel`, cu flashbackuri,

aprofund`ri [i reac]ii ale colaboratorilor [i
observatorilor, pentru a oferi o imagine clar`
asupra modului de lucru al arhitectului. Este o
perspectiv` nou` asupra mecanismelor prin
care func]ioneaz` incredibila „ma[in`rie” de
design [i produc]ie, pus` \n mi[care de Renzo
Piano, observate \n timp real. Arhitectul s-a
dovedit foarte deschis propunerii de a fi
„supravegheat” \n permanen]` de echipa
Abitare, v`zånd \n aceasta o experien]` nou`,
stimulatoare [i s-a declarat mul]umit de rezul-
tat, o cronic` care dezv`luie felul \n care
„func]ioneaz`” arhitectura, dintr-o perspectiv`
[tiin]ific`, dar [i umanist`. Printre proiectele
prezentate se num`r` Centrul Cultural al
Funda]iei Stavros Niarchos (Grecia), poarta
ora[ului Valletta (Malta), Funda]ia Pathé
(Fran]a), Muzeul de Art` al Universit`]ii
Harvard (SUA) sau noul campus al Universit`]ii
Columbia (SUA).

ABITARE – BEING RENZO PIANO

V` a[tept`m \n showroomul din R`spåntiilor 32 sau pe www.ebookshop.ro. 
Toate c`r]ile de arhitectur` sunt disponibile [i la „Libr`ria de Specialitate” Universitatea de Arhitectur` Ion

Mincu. 021 21 89 08/28; office@prior.ro 

printr-o abunden]` de fotografii, schi]e [i
planuri. Acestea las` s` se \ntrevad` infor-
ma]ii valoroase referitoare la evolu]ia soci-
et`]ii [i la modul \n care ora[ele, parcurile [i
gr`dinile reflect` valorile culturale ale unei
epoci. Sarcina arhitectului peisagist este de
a modifica, \n mod vizibil, terenul natural [i
spa]iile deschise. El urm`re[te s` traduc` \n
limbaj arhitectural structurile atåt naturale,
datorate condi]iilor geografice [i climatice,
cåt [i pe cele legate de circumstan]e de
natur` economic`, social` sau tehnologic`.
|n fa]a nenum`ratelor situa]ii care pot
ap`rea, for]a conduc`toare din spatele
oric`rei solu]ii planificatoare de calitate
r`måne imagina]ia. Proiectele cuprinse \n
aceast` carte ilustreaz` atåt solu]ii pentru
situri noi, cåt [i recondi]ion`ri, uneori pentru
a conferi locului un cu totul alt scop decåt
cel ini]ial. Gra]ie generozit`]ii temei, cititorul
poate admira proiecte realizate \n vaste
spa]ii deschise, pe terenuri private sau chiar
\n s`lb`ticie, dar [i instala]ii complexe sau
poduri.








