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Urmând o direc]ie deja consacrat` de precedentele „Case din România 1 & 2”, albumul prezint`
o selec]ie de noi proiecte reziden]iale, care se remarc` prin calitatea arhitecturii [i a locuirii. 

din octombrie 2010 \n libr`rii un nou album igloobest

albumul poate fi comandat [i pe site-ul www.igloo.ro
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Conducerea Ordinului Arhitec]ilor
Bucure[ti v` aduce la cuno[tin]` dorin]a sa
de a promova 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
membrii Filialei Bucure[ti, v` invit`m s` v`
exprima]i opiniile legate de activitatea
OAR Bucure[ti [i de ceea ce ar trebui s`
reprezinte priorit`]ile de ac]iune ale
organiza]iei noastre. 

Am dori, de asemenea, s` ne indica]i
subiectele pe care s` le abord`m \n
numerele viitoare ale Buletinului 
„Arhitec]ii [i Bucure[tiul”.
V` mul]umim [i a[tept`m r`spunsurile
dumneavoastr`!
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9 iunie 2010

Componen]a Comisiei a fost urm`toarea: Sorin Gabrea
Pre[edinte; Constantin Enache, Tiberiu Florescu, Dorin
{tefan, Doina Bubulete, Dan {erban, Dan Marin, Vlad
Cavarnali, Casandra Ro[u – membri. Din partea
Serviciului Re]ele a participat Andrei Zaharescu, iar din
partea Serviciului Circula]ie, Elena Boghin`. A fost
prezent la [edin]` [i Gheorghe P`tra[cu, arhitect-[ef al
Capitalei. Documenta]ii dezb`tute: 

1. PUZ Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, S.5 /
proiectant BIA, ARH. MIHNEA VASILE MARCU (revenire)
Se arat`, \ntr-o foarte scurt` prezentare, c` s-a revenit \n

Comisie pentru c` se ceruse renun]area la dou` niveluri,

sc`derea CUT [i conturarea mai pregnant` a unui studiu

volumetric. S-a ajuns, \n final, la o solu]ie cu P+7, care ar mai

putea urca, eventual, cu un nivel. POT a sc`zut de la 70 la 

44%, iar CUT de la 4,5 la 4. 

Constantin Enache atrage aten]ia asupra faptului c` indicatorii

trebuie s` fie calcula]i la nivelul \ntregii parcele, dar, \ntrucåt

este vorba de o zon` cu poten]ial de cre[tere, se pronun]` \n

favoarea accept`rii proiectului, cu condi]ia unic` a respect`rii

num`rului locurilor de parcare. 

Sorin Gabrea, urm`rind s` detalieze ultima cerin]` a

colegului, dore[te s` [tie cum este organizat accesul auto \n

parcare [i, mai ales, cum se rezolv` problema parc`rilor

pentru blocul aflat \n fa]`, fiind de p`rere c`, \n forma astfel

prezentat`, blocul indicat este unul sanc]ionat, care nu poate

beneficia nici de acces, nici de parcare decent`. Andrei

Zaharescu completeaz` cadrul acestei probleme cu

observa]ia c` „prin normativ, nu se permite parcarea la sol

pentru cl`diri de acest tip”. Tiberiu Florescu ar dori ca, \n 

calcularea indicatorilor, prima cl`dire s` se raporteze la \ntre-

gul teren afectat [i este de p`rere c` [i cea de-a doua cl`dire

este posibil`. Dorin {tefan crede c` propunerea este, din

punct de vedere urbanistic, \n regul`, \ns` ar dori ca noul par-

caj s` fie mai amplu, spre a putea rezolva [i problema

parc`rilor pentru cl`direa vecin`. 

{edin]ele Comisiei Tehnice 
de Urbanism [i Amenajare a 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 
reprezentativitate pentru ora[,
caracterul lor problematic [i 
specificitatea local`. {edin]ele
Comisiei sunt consemnate de
domnul Constantin Hostiuc.
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Sorin Gabrea: „|ntreaga documenta]ie [i prezentare mi se par

inacceptabile, ele reprezint`, pur [i simplu, o manevr` ciudat`

[i, ca atare, m` pronun] categoric \mpotriva lor, pentru c`: 

1. observ c` distan]a dintre cele dou` cl`diri este foarte mic`;

2. al doilea acces este problematic; 3. nu ni se propune nimic

\n leg`tur` cu tratarea \ntregului bulevard, nu doar a parcelei

\n cauz`; 4. blocul din fa]` modific` evident profilul bulevar-

dului, dar nu avem niciun fel de scenariu despre ce se

petrece \n zon`; 5. ce se \ntåmpl` cu pasajul spre Tudor

Vladimirescu? 6. circula]ia se schimb` radical. Pe scurt, ce 

se \ntåmpl` la nivelul \ntregii zone?”

Elena Boghin` intervine [i precizeaz` c` „la nivelul bulevardu-

lui Tudor Vladimirescu exist` un PUZ de circula]ie, dar, pentru

\nc` o perioad` de vreme, se va putea folosi doar existentul,

care \nseamn` un carosabil de 10,5 m, adic` dou` sensuri 

a 4 m fiecare [i o zon` verde de mijloc de 2,5 m. Sunt

prev`zute dou` pasaje, unul spre 13 Septembrie, altul spre

Chirigiu”. Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i 

cu completarea informa]iilor legate de pasaje, cu probarea

unui acces auto posibil, cu recalcularea POT [i CUT relativ 

la \ntregul lot, cu argumentarea necesarului de locuri 

de parcare, cu alinierea construc]iei noi la bulevard [i, 

\n fine, cu o consultare temeinic` la Serviciul sau Comisia 

de Circula]ie.” 

2. PUZ Pia]a Roman`, S.1 / 
proiectant BBM GRUP SRL (revenire)
Alexandru Beldiman prezint` Comisiei datele acestui proiect,

prezentat \n vechea Comisie, [i care fusese avizat, nu [i

aprobat: „Este propus`, pentru zona Pia]a Roman`, o

subtraversare prin pasaj auto pe direc]ia E-V, Bd. Dacia – 

Str. {tefan Furtun`, solu]ie cu gira]ie [i realizarea unui hol

central de 42 m diametru. Pentru sta]ia de Metrou se 

propune realizarea unei suprafe]e comerciale, iar \n mijlocul

farfuriei centrale, instalarea unui monument de for public. 

O a doua variant` a acestei propuneri de subtraversare 

ar presupune un gol central de doar 23 m l`rgime, iar traficul

auto de suprafa]` ar fi foarte asem`n`tor celui actual. Pentru

prima propunere, Comisia de Circula]ie nu a fost de acord 

cu introducerea sensului unic pe Bd. Dacia. Ceea ce propu-

nem acum este: 1. s` \ncepem acest pasaj de la Bd.

Doroban]i, cu un vomitoriu pe Dacia, respectiv \nc` unul de

pe Str. Eminescu; 2. exploatarea {colii \n mai bune condi]ii,

permi]ånd accesul greu al ma[inilor speciale; 3. translatarea

acelui vomitoriu spre liceu, \n condi]iile \n care vom transfor-

ma trotuarul de 3,50 m \n unul carosabil, de unde s` se poat`

intra [i \n curtea liceului; 4. dac` vom invada spa]iul liceului

cu doar 1,5 m, vom putea men]ine c`ile de rulare existente,

trotuarul se va mic[ora de la 3,70 m la 2,20 m, iar gardul

liceului va fi mutat pe noua limit` a carosabilului de urgen]`;

5. vor fi sacrifica]i 12 arbori mari, dar pe partea de S, acela[i

num`r de arbori va putea fi replantat \n curtea liceului.”

Dorin {tefan se intereseaz` dac` dinspre Pia]a Gemeni spre

Pia]a Roman` sensurile auto vor r`måne ca [i acum, cu

separarea fluxurilor public/privat. Se r`spunde afirmativ.

Constantin Enache ar dori, la råndul s`u, s` [tie dac` solu]ia

de urbanism este \n acord cu cea de la Circula]ie [i dac` ea

este realist` din punctul de vedere al resurselor, avånd \n

vedere complexitatea opera]iei.

Alexandru Beldiman: „Dac` va exista voin]a politic`, vor fi

identificate [i resursele necesare.”

Sorin Gabrea: „Propunerea dvs. ar antrena o modificare

substan]ial` a Pie]ei Romane, iar rela]ia E-V nu mai pare

posibil` pentru a o anume perioad`, ceea ce implic` o serie

de greut`]i [i riscuri. Personal, mi-a[ fi dorit restituirea

spa]iului public pietonului, iar \n ceea ce prive[te solu]ia cu

trotuarul semi-carosabil de pe Bd. Dacia, am unele rezerve.” 

Constantin Enache ]ine s` adauge c` „amenajarea pie]ei va

crea un fel de aliniament dublu destul de nesigur al pie]ei,

vizibil foarte clar de sus, dar nu de la nivelul circula]iei.”

Elena Boghin` este \n favoarea unei circula]ii cu gira]ie,

aceasta implicånd o bun` fluen]` a troleibuzelor care

tranziteaz` spa]iul.

Dan Marin: „Discut`m iar`[i problema Pie]ei Romane [i, 

din nou, ne punem problema ma[inilor. Pia]a Roman` este 

o pia]` cu fronturi dezorganizate, care ar putea fi unificat`,

solu]ionat` de o vegeta]ie de contur intens`. Intr`rile sunt

prev`zute, vegeta]ia nu. Pe toate intr`rile ni se propune 

o band` verde, dar nu avem deloc fotografii ale pie]ei din

diferite unghiuri, a[a cum ar fi normal. Se \ncurajeaz` f`r`

nicio logic` circula]ia auto, cånd noi ar trebui, de fapt, s`

\ncerc`m s` elimin`m disfunc]iunile locale. Cåt despre logica

„argumentativ`” a copacilor care se chinuie [i care trebuie

\ndep`rta]i, chipurile, justificånd eliminarea celor 12 arbori, 

ea trimite la situa]ia bolnavilor, care poate c` ar fi mai u[or de

omoråt decåt de tratat”.  

Dan {erban este \n favoarea solu]iei care marcheaz` forma

pie]ei, iar Sorin Gabrea dore[te s` [tie dac` exist` un 

scenariu al func]ion`rii intersec]iei f`r` pasaj auto. |n plus,

mai atrage aten]ia asupra faptului c` „exist`, acum, 

programe de simulare a traficului care ne-ar permite 

justificarea mai consistent` a unor solu]ii [i ar oferi 

posibilitatea alegerii \ntre mai multe scenarii. Cred c` ar 

trebui alocat solu]iei mai mult perimetru.” Andrei Zaharescu:

„La Circula]ie, cel pu]in pentru o etap` care se anun]` ceva

mai lung`, pasajul nu va exista, pentru c` s-a considerat c`

direc]ia prioritar` este N-S.”

Casandra Ro[u: „Suntem \n Bucure[ti, \n chiar Centrul Istoric

al ora[ului, \n zona lui reprezentativ`, aflat` \ntr-o situa]ie 

disperat`, [i nu ne punem deloc \ntreb`ri care mie mi se par

normale, elementare: Ce se \ntåmpl` cu cl`dirile? Cu

pietonul? Cu spa]iile publice? Chiar e necesar acest pasaj? 

|n toat` Europa, problema centrului ora[ului se pune 

fundamental diferit fa]` de modul \n care se face la noi. Noi

nu ne punem deloc problema c` trebuie s` conserv`m [i s`

personaliz`m ora[ul, m`car \n zonele lui principale. Fa]` de

aceast` propunere \n parte, cred c` ea ar trebui s` fac` parte

dintr-un mare PUZ al zonei centrale.”

Rezolu]ie (Sorin Gabrea):„Este foarte dificil` luarea unei

decizii, \n condi]iile \n care nu s-a r`spuns la toate \ntreb`rile

formulate aici. Cred c` este necesar`, \n primul rånd, 

demonstrarea necesit`]ii pasajului. Trebuie organizat spa]iul

cåt mai bine, rev`zut` func]ionalitatea traficului \n momentul

de fa]` [i demonstrat ce anume s-ar \mbun`t`]i prin aceast`

solu]ie propus`. Este necesar` majorarea suprafe]ei alocate

trotuarelor, ca [i prevederea unor reglement`ri pentru 

fronturi. E nevoie de precizarea modului \n care sunt 

rezolvate func]iunile legate de trafic. V` rug`m s` reveni]i, 

\n aceste condi]ii.“

3. PUZ Str. Gårlei nr. 24, S.1 / proiectant SC CRIBA
DESIGN SRL (aviz de oportunitate)
Motivul central pe care se axeaz` acest proiect prive[te mai

ales \ncercarea de a genera, \ntr-un fel oarecare, o coeren]` 
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a zonei, lucru extrem de greu de realizat, dat` fiind lipsa

oric`rei articul`ri de ordin func]ional, arhitectural sau de orice

alt fel. Punctual, s-au dorit dou` edificabile \n locul unuia 

singur, pentru o repartizare mai egal` a \nc`rc`rii. S-au mai

l`rgit cele dou` carosabile [i s-a delimitat o zon` 

non aedificandi. |n`l]imea noilor edificii s-a limitat la P+3 [i

P+4R, iar CUT a fost limitat la 2,5. De asemenea, s-a alc`tuit

un front continuu la strad`. 

Elena Boghin` dore[te s` [tie dac` se mai p`streaz`, \n noua

propunere, inten]ia de m`rire a Str`zii Gårlei, pentru c` ea ar

presupune o opera]ie care se anun]` dificil`, o atitudine fa]`

de vegeta]ia mare existent`, o aliniere de trotuar, realizarea

unui spa]iu verde [.a.m.d. Sorin Gabrea este de p`rere c` o

solu]ie fa]` de haosul zonei ar fi cea de a se propune o gril`

urbanistic` de aviz`ri succesive, care s` introduc`, \n trepte,

civilizarea zonei. 

Constantin Enache se arat` de acord cu crearea unei \n`l]imi

de P+4 c`tre strad`, care s-ar justifica printr-o aliniere de o

anume calitate urban`, \ns` apreciaz` c`, la interior, avånd \n

vedere posibilele vecin`t`]i, aceast` \n`l]ime a edificabilului

nu ar trebui s` dep`[easc` P+2/3R. La aceast` observa]ie,

Cristina Gociman r`spunde precizånd c` „\ntre timp, zona a

evoluat, realitatea de ast`zi fiind substan]ial diferit` fa]` de

cea prezentat` acum un an-doi, cånd documenta]ia a fost

prezentat` pentru prima dat`”. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Propunerea se avizeaz` favorabil,

\n principiu, cu introducerea observa]iilor de diminuare a

\n`l]imii construc]iilor pe partea din spate a parcelei.”

4. PUZ Intrarea Popi[teanu, S.1, Sala Omnia a Teatrului
Na]ional de Operet` Ion Dacian / proiectant SC DD
DESIGN STUDIO SRL (revenire)
S-a revenit cu introducerea sugestiilor Comisiei [i pentru c`

proiectul este de mare urgen]`, \ntrucåt, \n cel mai scurt

timp, vor demara lucr`rile la Teatrul Na]ional, astfel \ncåt

mutarea Teatrului de Operet` devine imperativ`. Gheorghe

P`tra[cu subliniaz` acest fapt: „Proiectul este unul prioritar,

pentru c` implic` [i problema cl`dirilor refunc]ionalizate, 

[i pe cea a mut`rii institu]iei. Zona este una de importan]`

pietonal`, iar alinierea cl`dirii noi la corni[` atinge limita de

28,71 m. Trebuie neap`rat ]inut cont de deschiderea spre

Cåmpineanu, ca s` \ncerc`m s` desfacem pia]a prin cåt mai

multe accese, dar [i de legarea printr-o pasarel` a noii

Operete cu cl`direa veche dinspre Bulevard.”

Fa]` de aceste observa]ii, Tiberiu Florescu ]ine s` precizeze

c`, pentru moment, „casa respectiv` nu este propus` spre

demolare, astfel \ncåt planul pe care \l vedem nu e unul

opera]ional.” Dan Marin se pronun]` [i el \n acela[i sens:

„Ori imagin`m o solu]ie, ori \ncerc`m s` o reglement`m,

bazåndu-ne pe informa]ii [i propuneri reale.”

Sorin Gabrea: „Pentru c` aceast` nou` cl`dire va fi una

foarte important` pentru via]a Capitalei, cred c` sacrificiul

material pe care l-ar implica o demolare sau o reformulare

trebuie f`cut. Casa Public` poate fi integrat`, dar a[ propune

restrångerea perimetrului de reglementare, iar interven]ia

asupra cl`dirii dinspre bulevard s` fie f`cut` cu nota]ia 

„edificabil orientativ’”.

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „|n aceste condi]ii, propunerea 

se avizeaz` favorabil.”

30 Iunie 2010

Comisia a avut urm`toarea alc`tuire: 
Sorin Gabrea – Pre[edinte; Doina Bubulete, Casandra
Ro[u, Bogdan Bogoescu, Vlad Cavarnali, Constantin
Enache, Tiberiu Florescu, Dan Marin, Dan {erban, Dorin
{tefan – membri. A fost prezent la discu]ii [i Gheorghe
P`tra[cu, arhitect-[ef al Bucure[tiului. Din partea
Comisiilor de specialitate au fost prezen]i Elena Boghin`
(Serviciul Circula]ie) [i Andrei Zaharescu (Serviciul
Re]ele). Au fost discutate urm`toarele documenta]ii: 

1. PUZ Str. {tirbei Vod` nr. 114-116, S.1 / proiectant BIA,
Arh. MARINELA MELLA
|ntr-un lot considerat istoric, deci aflat \ntr-o zon` protejat`, 

\n cadrul unui ]esut mai degrab` difuz, vizavi de DNA, se

dore[te construirea unui edificabil cu \n`l]imea de P+3+4R

(22 m la atic), POT 64% [i CUT 3,25. S-a \ncercat, 

ca propunere arhitectural`, realizarea unui front continuu

(re]elele exist`). Sunt prev`zute retrageri de 4 m de la strad`,

iar \n zonele laterale exist`, ca vecin`tate, un calcan. Parterul

va fi unul degajat, doar cu un hol de acces. 

Constantin Enache ar fi dorit s` poat` consulta o serie de

fotografii ale str`zii \nainte [i dup` interven]ie. Este de p`rere

c` Str. {erban Vod` nu permite realizarea unui front continuu,

dar crede c`, a[a cum a sugerat [i casa construit` de

Alexandru Beldiman (fostul Sediu Litexco), poate fi propus`,

\n zon`, o al`turare de nou [i de vechi care s` creeze 

o imagine de ansamblu interesant`. 

Sorin Gabrea impune o condi]ie de maxim` importan]`,

anume ca parterul s` nu fie tratat asemenea unui garaj, ci s`

evoce o vitrin` urban`. 

6 I ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I #30
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Tiberiu Florescu dore[te s` [tie dac` propunerea se bazeaz`

pe extinderea calcanelor, caz \n care trebuie ob]inut acordul

vecinilor. Se intereseaz` de starea locuin]elor din vecin`tatea

imediat`. Se r`spunde c` exist` ni[te construc]ii mai mici,

nelocuite. Fa]` de aceast` situa]ie, Sorin Gabrea cere „s`

existe acordul civil la documenta]ie. Dac` acesta nu exist`,

trebuie f`cut` o re-reglementare.”

Bogdan Bogoescu: „Este nevoie de o desf`[urare actual` 

a str`zii, pentru c` noua cl`dire trebuie s` fie o prezen]`

activ` la nivelul parterului. La fel, trebuie ob]inut` acea 

reglementare care s` «a[eze» lucrurile \n rela]iile cu vecinii. 

|n sfår[it, cred c` imaginea cl`dirii trebuie neap`rat s` ating`

un anume standard, dat` fiind calitatea [i importan]a zonei.”

Dan Marin este [i el de parere c` trebuie s` se revin` cu

cele trei lucruri solicitate: acordul cu vecinii; desf`[urare

stradal` acordat` cu reglementarea; o anume calitate a 

interven]iei. Crede c` „zona joas` nu trebuie continuat` pån`

la cl`direa al`turat`” [i c` „pentru moment, plan[a de 

reglementare e schematic`.”

Dan {erban [i Vlad Cavarnali solicit` ilustrare de tem`, dat`

fiind loca]ia. 

Elena Boghin` este de p`rere c`, \n ceea ce prive[te circu-

la]ia pe aceast` strad` „este bine s` p`str`m o retragere

pentru 3 benzi posibile, poate cu o alt` aliniere” [i arat` c`

„\n documenta]iile anterioare, strada r`månea \n aliniamen-

tele existente.”

Sorin Gabrea opineaz`, totu[i, c` se poate \ncerca o anume

corectare a bordurii [i c`, \n linii mari, modelul propus este

posibil. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): “Se va reveni cu ocuparea incintei

\n acord cu existentul, cu o ilustrare urbanistic` [i cu un

studiu al incintei pe care o propune]i, cu un montaj foto 

adecvat, cu silueta la scar` [i, dac` este posibil, cu variante

volumetrice.” 

2. PUZ Str. Aeroportului nr. 4-6, S.1 / proiectant SC PZP
ARHITECTURA SRL
|n cadrul avizului de oportunitate s-a sugerat realizarea unei

cur]i interioare pe marginea c`reia s` se construiasc`, date

fiind pozi]ia ansamblului, dimensiunea lui [i vecin`t`]ile.

|n`l]imile cl`dirilor propuse au fost acordate la vecin`t`]i. 

S-au p`strat indicatorii de V1A [i V4, construindu-se pe restul

terenului. Indicatorii finali sunt CUT de 3 [i un POT spre

maxim, dar variabil. 

Casandra Ro[u dore[te s` [tie unde anume se afla zona V3B

[i dac` s-a p`strat retragerea fa]` de mal. Se r`spunde c` au

fost p`stra]i cei 50 m impu[i de lege. 

Constantin Enache crede c` „dezvoltarea zonei este posibil`

doar printr-o investi]ie mai mare, de tipul celei propuse.”

Sorin Gabrea: „Socot c` o construc]ie de o asemenea 

intensitate este posibil` \n acest loc, dar strada pentru lac 

trebuie neap`rat prev`zut` cu 4 benzi. Partiul urbanistic va fi

realizat la scar`, \ns` \n condi]ii rezonabile. Ca tem` de 

principiu, ar mai fi necesar un pod peste lac, ]inånd cont [i de

faptul c` arterele din zon` se \ncarc`. Mai cred c`

pozi]ionarea tramvaiului ar trebui f`cut` pe Str. 16 Februarie,

nu pe Str. Chitilei.”

Elena Boghin` arat` c` „artera de sus, cea cu 4 benzi, 

trebuie bine studiat` [i nodurile, re-analizate, [i mai trebuie

prev`zute trotuarele, spa]iile pentru biciclete.”

Dan {erban: „Sunt de acord cu masa [i cu indicatorii, \ns`

am oarecare amendamente legate de configura]ia volume-

tric`. Punctele \nalte trebuie diferen]iate, iar frontul din lungul

str`zii trebuie neap`rat prev`zut cu deschideri. Nu cred c`

spa]iul dintre cl`diri trebuie s` fie obligatoriu de tip incint`.” 

Casandra Ro[u: „Spre lac a[ dori s` nu fie un front opac.

Poate c` un studiu de vizibilitate ar fi util.”

Bogdan Bogoescu: „Sunt de acord cu proiectul, dar 

corelarea incintei cu lacul mi se pare obligatorie. Artera s` fie

de promenad`. A[ mai dori un studiu de peisaj pe fragment.”

Donia Bubulete cere reducerea \n`l]imii fa]` de cl`dirile

joase, amenajarea malului de lac [i un studiu de vizibilitate. 

Dan Marin: „Ni se propune o rezolvare a unei parcele, dar

\ntreaga zon` e un mister. Al cui e terenul de al`turi? 

Ce [tim despre evolu]ia restului de teren?“

Tiberiu Florescu: „Din cåte [tiu eu, \n zon` s-a f`cut un

studiu avizat. Str`pungerea prev`zut` de acesta e anulat` 

de proiectul pe care \l discut`m. Solu]ia a fost avizat`, iar noi 

nu facem decåt s` \nlocuim PUZ cu un PUZ mai mare.”

Constantin Enache: „Puteau intersecta aici dou` str`zi. 

Sunt de acord cu prevederile pentru malul de lac [i ca 

tramvaiul s` circule pe artera cea mare, dar sunt de p`rere 

c` proiectul trebuie construit.”

Casandra Ro[u: „Propunerea nu folose[te la maximum 

posibilit`]ile terenului. Nu cred c` aceast` variant` 

e cea mai bun`.”

Sorin Gabrea este [i el de p`rere c` „\n proiect exist`

probleme mari care nu sunt rezolvate. Nu sunt atin[i

parametrii fezabili, iar \n ceea ce prive[te cele dou` PUZ

nepotrivirile sunt mari.”

Bogdan Bogoescu: „Discut`m, de fapt, de un PUZ care nu

exist`. Ne trebuie un plan director, o solu]ie care s` aib`

leg`tur` cu restul.”

Tiberiu Florescu atrage aten]ia c` s-a gre[it atunci cånd s-a

propus ca o strad` principal` s` treac` \ntr-una secundar`.

Mai adaug` c` 20% dintre parc`ri trebuie prev`zute \n

incint`, pentru vizitatori. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i cu o intrare

urbanistic` \n acord cu documenta]iile existente, cu

revizuirea tramei stradale, cu mutarea tramvaiului pe Str.

Chitilei, cu configurarea mai exact` a arterei de pe S, cu un

POT [i un CUT acceptabile, cu prevederea unei mai bune

rela]ii cu lacul [i cu amenajarea spa]iului verde spre lac.” 

3. PUZ Linie de Metrou Parcul Bazilescu – Lacul
Str`ule[ti, S.1 / proiectant SC WESTERN OUTDOOR SRL
Se dore[te prelungirea liniei de metrou actualmente oprit` la

Parcul Bazilescu c`tre Pajura [i, mai apoi, spre Otopeni. Spre

www.oar-bucure[ti.ro I 7
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{os. Gh. Sise[ti trebuie realizat un pasaj. Prezentatorul din

partea SC METROU SA arat` c` se dore[te extinderea tron-

sonului M4 spre Laromet [i apoi spre Str`ule[ti, \ntr-o prim`

faz`, pe baza unui studiu de determinare a cererii de trans-

port \n zon`. 

Sorin Gabrea prezint` propunerea, ar`tånd c` „investi]ia se

justific` prin evolu]ii viitoare. Densitatea popula]iei cre[te

spre zona central` [i scade pe m`sur` ce ne apropiem de

periferii. |n acest loc mai trebuie aranjat [i un spa]iu utilat

care s` permit` un schimb de c`l`tori dintre peri-urban [i

urban. Se poate construi, \n acest caz, prin s`p`tura deschis`

[i pe scut, din diferite motive optåndu-se pentru varianta pe

scut. Sunt necesare, \ns`, preciz`ri cåt mai clare \n ceea ce

prive[te exproprierile necesare pentru accesul la viitorul

depou [i pentru sta]iile de metrou, ca [i a unei cote de

realizare, de -77m, care s` cuprind` [i un viitor parcaj de des-

curajare necesar pentru ora[ [i refacerea bazei sportive.

Propunerea ar fi ca o parte din terenuri s` fie transferat` \n

T1A, iar circula]ia major` s` poat` trece pe viitorul drum

expres prin pasaj. Impedimentul major ar fi c` legisla]ia actu-

al` nu permite, pentru moment, schimbul de teren cu un

spa]iu verde. Cl`dirile mari sunt gåndite al`turi de ie[iri. Mai

trebuie s` adaug c` Prim`ria de Sector a amenajat, \n acest

loc, toate str`zile, astfel \ncåt este greu de imaginat o schim-

bare de peisaj sau de statut a zonei \n viitorul imediat, ca

atare propunerile sunt \n acord cu existentul.” 

Andrei Zaharescu cere ca limitele terenurilor propuse pentru

exproprieri s` fie figurate foarte clar [i, \n m`sura \n care este

posibil, s` se suprapun` cu limitele de proprietate existente.

Constantin Enache este de acord cu avizarea proiectului din

punct de vedere tenhic, pentru ca lucr`rile s` poat` continua,

ca [i cu corectarea PUZ [i cu cre[terea intensit`]ii de uti-

lizare. Consider` c` se impune modificarea de statut a zonei.

|n ceea ce prive[te amenajarea bazei sportive, o socote[te ca

fiind bine-venit`. |ns` are re]ineri \n ceea ce prive[te parcarea

de suprafa]`. 

Bogdan Bogoescu se intereseaz` dac` nu este posibil`

cuplarea sta]iei cu un exemplu de locuire intens` – \n zona

depoului, de pild`. Este de p`rere c`, din p`cate, „parcelarul

Bazilescu se extinde rural. Nu s-ar putea re-judeca statutul

acestui teritoriu astfel \ncåt el s` poat` primi, \n final, o con-

figura]ie urban`?” Se r`spunde c` echiparea zonei este deja

f`cut` [i, prin urmare, acest lucru pare, pentru moment,

imposibil. 

Casandra Ro[u este de acord cu proiectul, mai ales pentru

recuperarea bazei sportive. Dan Marin este de p`rere c`

solu]ia pentru pod prezint` o hipertrofiere nejustificat` [i

cere re-gåndirea acesteia \n acord cu statutul de pod urban al

interven]iei. 

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Se avizeaz` favorabil propu-

nerea, cu op]iunea pentru realizarea la adåncime mare a liniei

de metrou [i cu amenajarea depoului la cot`. Se poate 

realiza transferul de spa]iu necesar, lucrarea fiind de interes

public, \n condi]iile legii.”

4. PUZ Centru opera]ional Dispecerat Central Metrorex, Ca-
lea Grivi]ei, S.1 / proiectant SC WESTERN OUTDOOR SRL

Se urm`re[te relocarea Dispeceratului Metrorex din Pia]a

Unirii \n Calea Grivi]ei, pe un teren care, acum, este de

utilitate public`. Se dore[te declararea utilit`]ii publice pentru

parcel`. Pentru c` aceasta nu apar]ine, momentan, niciunui

UTR, se propune trecerea ei \n M2. |n`l]imea viitoarei cl`diri

ar fi de P+4+5R, POT de 60% [i CUT de 2,4. Dan Marin

cere o prezentare mai bine studiat` a fa]adei, iar Dorin

{tefan \ntreab` dac` nu cumva se face o gre[eala construin-

du-se mult sub parametrii zonei. 

Sorin Gabrea (prezentator) este [i el de aceea[i p`rere,

ar`tånd c` zona, odat` trecut` \n M, poate primi construc]ii

mult mai \nalte, dar c`, din motive birocratice [i, probabil,

financiare, nu se dore[te, pentru moment, decåt mutarea,

aici, a p`r]ii opera]ionale a institu]iei. O solu]ie ar fi, \ns`, 

o cl`dire \nalt`, care s` fie mobilat` ulterior. Constantin

Enache este de acord cu construirea mai \nalt`, \ns` atrage

aten]ia asupra necesarului de locuri de parcare ce se va cere 

asigurat. Casandra Ro[u nu are nici ea nimic \mpotriva unei

cl`diri mai \nalte \n acest loc [i este de acord cu volumetria

expus`, \ns` atrage aten]ia asupra vecin`t`]ii poluante sonor. 

Rezolu]ie (Bogdan Bogoescu): „Suntem de acord cu propu-

nerea, \n principiu, \ns` solicit`m o desf`[urare a str`zii cu

integrarea cl`dirii, iar, ca propunere de reglementare, consi-

der`m c` ar fi fireasc` integrarea proiectului \n documenta]ia

privind zona G`rii de Nord.”

5. PUZ Pasajul Petricani, S.2 / proiectant DIREC}IA
TRANSPORTURI, DRUMURI {I SISTEMATIZAREA 
CIRCULA}IEI (revenire)
Vlad Cavarnali solicit` Comisiei un r`spuns oficial legat de

aceast` inten]ie de a se construi pasajul, care s` poat` fi

remis [i Prim`riei Voluntari, \ntrucåt f`r` o corelare a

proiectelor celor dou` administra]ii, orice inten]ie de dez-
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voltare este imposibil`. Pasajul, de pild`, a fost propus f`r`

niciun fel de conexiune cu Autostrada ori cu alte rela]ii din

teritoriu. 

Sorin Gabrea, \ns`, r`spunde ar`tånd c`, \n urma unor \ntål-

niri foarte recente \ntre p`r]i, „s-a ob]inut realizarea unei

leg`turi cu Autostrada [i chiar a unei foarte posibile leg`turi

cu inelul median de circula]ie al Bucure[tiului. |n aceste

condi]ii, este posibil` realizarea unei construc]ii urbane, chiar

peste calea ferat`”. 

Constantin Enache consider` c` este util s` fie propus un

termen-limit` al realiz`rii acestei corel`ri. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Solu]ia inferioar` propus` anterior

avea mai multe avantaje decåt cea nou-prezentat`.

Propunem restudierea propunerii [i revenirea \n Comisie.”

21 iulie 2010

Componen]a Comisiei a fost: Sorin Gabrea – Pre[edinte;
Bogdan Bogoescu, Constantin Enache, Dorin {tefan,
Doina Bubulete, Dan {erban, Dan Marin, Vlad Cavarnali,
Casandra Ro[u – membri. Din partea Serviciului Re]ele a
fost prezent la [edin]` Andrei Zaharescu, iar din partea
Serviciului Circula]ie, Elena Boghin`. A participat la
[edin]` [i Gheorghe P`tra[cu, arhitect-[ef al Capitalei.
Au fost discutate urm`toarele documenta]ii: 

1. PUZ Str. Viitorului nr. 5, S.5 / proiectant SC COTICO
SRL (revenire)
Terenul pentru care se solicit` avizul Comisiei este situat 

\ntr-o zon` protejat`, \n apropierea Pie]ei Gala]i, [i are o

suprafa]` de 166 mp. Cl`dirile din aceast` loca]ie sunt noi, 

de \n`l]imi diferite, majoritatea loturilor pe care se afl` avånd

deschideri mici. Edificiul propus poate fi racordat la cele 

laterale, fiind plasat pe partea de mijloc a unei parcele. Fa]`

de o \n`l]ime a zonei de P+2, se dore[te \n`l]area

construc]iei cu \nc` un etaj, \n condi]iile \n care regimul de

construc]ie e unul \n[iruit, cu construc]ii pe ambele p`r]i. Se

dore[te acoperirea celor dou` calcane, iar cl`direa va fi

plasat` pe aliniament. POT dorit este de 72%, iar CUT 

nou-propus, de cca 2,5.

Sorin Gabrea este de p`rere c` solu]ia oferit` este prea

abrupt` [i propune o „urcare \n trepte” a \n`l]imii. 

Dan Marin: „Casa de pe col] este de o urå]enie remarcabil`.

A[ dori s` [tiu dac` este, m`car, legal`, [i sper c` nu a]i

luat-o, \n vreun fel, ca reper.” Acela[i Dan Marin readuce \n

discu]ie problema mansard`rilor \n Bucure[ti, care au condus,

aproape \n totalitate, la rezultate arhitecturale [i urbanistice

resping`toare. Bogdan Bogoescu este de acord cu observa]ia

din urm` [i propune Pre[edintelui Comisiei s` discute cu

arhitectul-[ef despre modalitatea \n care aceast` prevedere a

mansard`rilor necontrolate poate fi ameliorat`, din punct de

vedere legal. Dan Marin intervine din nou [i precizeaz` c`

„zona este una definit`, \n primul rånd, de cur]i interioare, [i

abia apoi de alinierea la strad`, iar, din acest punct de vedere,

arhitectura propus` nu m` mul]ume[te deloc, pentru c` ea

tinde s` conduc` la o imagine dominat` de cl`diri-[ablon,

pline, cu garaj direct spre strad`, anun]at de tabl` [i ter-

mopane.”

Bogdan Bogoescu este de p`rere c` propunerea poate fi

\ndreptat` spre solu]ia unei cl`diri cu P+2 [i etajul 3 retras, a

c`rei corni[` s-ar afla la nivelul stre[inii, dar cere reformularea

fa]adelor. Constantin Enache [i Dorin {tefan subscriu la

aceast` pozi]ie. Casandra Ro[u mai observ` c` ar fi bine ca

viitoarea cas` s` fie retras` de la strad`, pentru c`, altfel, ar

lua na[tere un front stradal masiv. Dan {erban, \ns`, [i-ar dori

[i identificarea unei solu]ii de continuitate pentru fa]ad`, iar

Sorin Gabrea este de p`rere c`, \n cazuri de acest fel, trebuie

solicitat` o definire mai profund` a arhitecturii. Vlad Cavarnali

afirm` c` nu \n]elege motivul pentru care trebuie luat` \n cal-

cul o raportare la vecin`tate, \n condi]iile \n care strada ar fi

definit`, mai curånd, de o anume alternan]` de plinuri [i

goluri, respectiv de construit [i neconstruit. Propune ca, mai

curånd, s` se \ncerce p`strarea unui reper din arhitectur`

veche a zonei. Per total, este de p`rere c` solu]ia mai trebuie

studiat`. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i cu o detaliere

mai am`nun]it` a proiectului, cu un partiu [i cu o fa]ad` mai

particularizat`. Indicatorii sunt acceptabili, se poate construi

P+2 [i 3R, dar \ncerca]i o spargere a frontului. V` mai rug`m

ca la revenire s` prezenta]i Comisiei [i o desf`[urare foto.” 

2. PUZ-pilot parcare \n Centrul Istoric, Str. Nicolae
Tonitza, S.1 / proiectant SC ENVISO SRL (revenire)
Propunerea pentru aceast` construc]ie func]ional` are

morfologia unor cuburi relativ neutre ca suprafe]e exterioare,

tocmai pentru c` nu dore[te s` contrasteze cu arhitectura

diversificat` a Centrului Istoric. Din punct de vedere urbanis-

tic, aceste cuburi \[i propun s` se alinieze la corni[ele 

existente. Dan Marin, prezentånd propunerea, precizeaz` c`

„pentru moment, sistemele de parcare nu sunt alese.

Intrarea \n aceste parcaje va fi f`cut` direct de pe Chei, iar

circula]ia interioar` este astfel gåndit` \ncåt curtea interioar`
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rezultat` s` fie accesat` [i str`b`tut` de ma[ini [i de pietoni.

Formulele prezentate sunt, \n acest stadiu, de volumetrie, nu

de arhitectur`.” 

Constantin Enache mai dore[te s` precizeze c` diferen]a

major` fa]` de prevederea PUG este cea care ]ine de etajare,

\ntrucåt \n zon` era prev`zut` o parcare, \ns` doar la sol.

Cl`direa din spate, spre Str. Tonitza, va fi afectat` serviciilor

publice. 

Gheorghe P`tra[cu aminte[te celor prezen]i c` aceast` par-

care ar fi trebuit s` asigure [i loc de sta]ionare vehiculelor

mari, respectiv autocarelor, un PUD existent \n acest sens

propunånd [i o extindere a parc`rii \n subteran. Prin urmare,

dore[te s` [tie dac` acest scenariu este posibil, dat` fiind

apropierea parc`rii de Cheiul Dåmbovi]ei [i starea de relativ`

precaritate a cl`dirilor vecine. Sorin Gabrea atrage aten]ia

tuturor celor implica]i c`, pentru aceast` zon`, subsolul este

unul cu foarte mari complica]ii. 

Bogdan Bogoescu este de p`rere c` interven]ia trebuie 

evaluat` foarte exact, \n toate aspectele ei, de la studiul geo

pån` la calculul economic al investi]iei, \ntrucåt va afecta pe

termen lung [i foarte lung \ntreaga zon`. Pentru a atenua 

caracterul strict func]ionalist al construc]iei, dar [i pentru a

oferi rentabilitate [i atractivitate propunerii, este de p`rere c`,

dat` fiind zona, un punct de atractivitate public` pe etajul

cladirii, a[a cum se practic` de ani buni, cu bune rezultate, \n

alte ]`ri, ar fi de dorit. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Aviz`m favorabil formula propus`,

\n urm`toarele condi]ii: accesul spre Splai [i dinspre Tonitza

s` fie conceput gen vitrin`; s` existe un acces spre pasajul

din curtea interioar`; este de dorit ca, spre Dåmbovi]a, s`

existe un restaurant, \ntr-o formul` pe care o ve]i identifica

drept cea mai fezabil` [i accesibil`.”

3. Parcaj subteran Pia]a Walter M`r`cineanu, S.1 /
proiectant CPU (revenire)
Fa]` de prezentarea anterioar`, s-a revenit cu: 1. mic[orarea

capacit`]ii [i a perimetrului parcajului, astfel \ncåt vegeta]ia

mare s` nu fie periclitat` \n vreun fel; 2. repozi]ionarea acce-

selor pe strada din fa]a parfumeriei INA; 3. gåndirea 

propunerii relativ la o capacitate de 125-140 de locuri [i la 

posibilitatea de realizare a ad`postului de ap`rare civil`.

Suprafa]a construit` este de cca 4.200 mp pe nivel. 

Dan Marin dore[te s` [tie dac`, \n aceste condi]ii, parcarea

este una rentabil`. Se r`spunde afirmativ. Acela[i mai vrea

s` [tie dac` a fost realizat` [i o amenajare peisagistic`, date

fiind importan]a locului [i apropierea de parc. Se r`spunde

negativ, pentru moment. Dan {erban dore[te ca pia]a 

actual` s` fie mult mai bine definit`, Sorin Gabrea detaliind 

\n acest sens: „Artera din pia]` s` fie realizat` cu un dalaj 

special [i cu bolarzi, astfel \ncåt accesul s` poat` fi \n 

permanen]` controlat.” 

Bogdan Bogoescu solicit` ca pia]a s` fie p`strat`, \n centrul

ei, cu aspect mineralizat.

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Dat` fiind introducerea majorit`]ii

cererilor formulate anterior, propun s` aviz`m pozitiv PUZ,

condi]ionåndu-l, \ns`, de revenirea \n Comisie pentru avizarea

unei documenta]ii speciale care s` detalizeze amenajarea

peisagistic`.”

4. PUZ Centrul pentru Artele Spectacolului, Sala
Palatului, S.1 / proiectant SC DD DESIGN STUDIO 
(consultare)
Dan {erban recapituleaz` condi]iile acestui PUZ, prezentat cu

mai mult timp \n urm`: 1. s-a dorit realizarea unui pol cultural

de mare interes; 2. a fost vizat` consolidarea structurii

actualei cl`diri; 3. s-a dorit m`rirea capacit`]ii s`lii de la 2.700

la 4.000 de locuri; 4. s-a propus demolarea unor corpuri de

leg`tur` cu Palatul [i a unor plan[ee; 5. s-a r`spuns unor

cerin]e modernizate de securitate, respectiv de prevenirea

incendiilor. Per ansamblu, au existat: definirea ariei de

interven]ie; avizul pentru \nceperea lucr`rilor la Sala Mare;

avizul de circula]ie; parcajele. Mai nou, s-a propus

reanalizarea intr`rilor \n parcaje.  

Dan Marin dore[te s` [tie care sunt noile suprafe]e alocate

spa]iilor diferite de cele culturale. Se r`spunde c` parcajele

vor ocupa, la subsol, 57.000 mp, iar al]i 5.000 mp vor fi

rezerva]i comer]ului. Mai afirm` c` s-a opus interven]iilor 

„pe col]ul” s`lii, care prevedeau ata[area unor lifturi de 

evacuare, dar este de p`rere c` „ar fi foarte util` prezen]a \n

Comisie a unui reprezentant al Ministerului Culturii, care s`

exprime concret [i precis ce anume dore[te Ministerul de la

acest proiect [i de la acest spa]iu.” Stelian Constantinescu

]ine s` precizeze c` avizul dat acestui proiect nu cuprindea 

[i domeniul parcajelor. 

Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „|n principiu, aviz`m favorabil 

propunerea, condi]ionat` de corelarea celor dou` PUZ, cel

pentru circula]ie [i cel de la Pia]a Walter M`r`cineanu.

Proiectul S`lii trebuie rev`zut [i re-verificat, iar spa]iile 

comerciale nu vor dep`[i 5.000 mp.”

10 I ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I #30
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Ordinul Arhitec]ilor din România
Bucure[ti, str. Pictor Arthur Verona 
nr. 19, cod po[tal 010312, sector 1 
tel./fax: (4)021-3172634, (4)021-3172635 
e-mail: concursuri@oar.org.ro /
concursuri@oar.bicau.ro. 
Persoan` de contact: dl. Dumitru }epure
www.oar.org.ro

Concurs de solu]ii pentru modernizarea [i
reabilitarea zonei centrale a Municipiului
Cåmpina – Bulevardul Carol I

P
rim`ria Municipiului Câmpina

lanseaz` un concurs de solu]ii

pentru modernizarea [i reabilitarea

Centrului Municipiului Câmpina, pe un

tronson al Bulevardului Carol I, la finalul

c`ruia se vor selecta [i premia cele mai

bune solu]ii de arhitectur`, amenajare a

spa]iului public [i peisagistic` pentru o

zon` de cca 9,5 ha, situat` de-o parte [i

de alta a acestei axe majore a ora[ului.

Solu]iile trebuie s` r`spund` profesionist

[i creativ standardelor contemporane

prin configurarea unui spa]iu bine rezol-

vat din punct de vedere func]ional [i

estetic, echipat corespunz`tor cerin]elor

actuale, stimulativ pentru coeziunea

social`, prietenos [i reprezentativ pentru

cet`]enii ora[ului, precum [i a unui punct

de atrac]ie pentru turi[tii fideli sau în 

trecere prin regiune.

Organizat de c`tre Ordinul Arhitec]ilor

din România, concursul de solu]ii este

public, într-o singur` faz` [i reprezint` o

procedur` independent` de atribuire a

contractului de proiectare conform 

legisla]iei na]ionale privind achizi]iile

publice [i Directivei 2004/18/CE a

Parlamentului European [i a Consiliului

Uniunii Europene din 31 martie 2004

privind coordonarea procedurilor de

atribuire a contractelor de achizi]ii pu-

blice de lucr`ri, de bunuri [i de servicii.

Participan]ii individuali sau, în cazul

echipelor, cel pu]in unul dintre membri,

trebuie s` fie arhitec]i cu drept de

semn`tur`, membri ai Ordinului

Arhitec]ilor din România sau ai unei

organiza]ii profesionale similare din

]`rile Uniunii Europene sau Spa]iului

Economic European. În condi]iile obiec-

tivelor concursului, men]ionate pe larg

în tem`, se recomand` alc`tuirea de

echipe multidisciplinare, cu contribu]ia

urbani[tilor, peisagi[tilor, inginerilor de

re]ele [i edilitare, designerilor etc.

Propunerile vor fi evaluate de un juriu

format din 7 membri titulari: arh.

Alexandru Beldiman, arh.urb. Doina

Bubulete, arh. Didona C`liman (arhitect

[ef Câmpina, reprezentant desemnat

de promotor), arh. Cerasella Cr`ciun,

(reprezentant desemnat de

Universitatea de Arhitectur` [i

Urbanism „Ion Mincu” Bucure[ti), arh.

C`lin Hoin`rescu (reprezentant desem-

nat de promotor), arh. Lumini]a

Sânziana Iatan (arhitect-[ef jud.

Prahova, reprezentant desemnat de

promotor) [i arh. Alexandru Mircea

(reprezentant desemnat de Ordinul

Arhitec]ilor din România). Ca membru

supleant, a fost desemnat arh. Emil

Popa (pre[edinte Filiala Teritorial` OAR

Prahova).

Concuren]ii se pot înscrie f`r` plat`,

pån` pe 9 noiembrie 2010, prin com-

pletarea [i expedierea la secretariatul

concursului a formularului de la Anexa 1

a regulamentului concursului sau prin

înscrierea pe pagina www.oar.org.ro la

sec]iunea Concursuri.

Tema, regulamentul [i anexele ce

formeaz` documenta]ia de concurs

este disponibil` pe un disc optic ce

poate fi procurat gratuit de la

Secretariatul concursului, în perioada 6

septembrie-9 noiembrie 2010.

Documenta]ia poate fi trimis`, la cerere,

prin po[t`/curier, cu plata costurilor de

expedi]ie prin ramburs. 

Predarea proiectelor se poate face pân`

la data de 16 noiembrie 2010, ora

16.00, direct la Secretariatul concursului

sau prin po[t` / curier. Coletele po[tale

trebuie s` aib` înscris` data [i ora

depunerii la oficiul po[tal / curier.
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L
una aceasta, Biblioteca Central`

Universitar` „Lucian Blaga”, 

Cluj-Napoca, în colaborare cu

Ordinul Arhitec]ilor din România a lansat

concursul de solu]ii „Corp nou de

depozit cu acces liber la raft – extindere

B.C.U. Lucian Blaga, Cluj-Napoca”.

Construc]ia nou` a BCU va trebui s`

asigure, în primul rând, spa]ii pentru

extinderea depozitelor de carte,

rezolvate în varianta „bibliotecilor

deschise", solu]ie utilizat` aproape

exclusiv \n proiectele de conformare 

a bibliotecilor contemporane. Se

inten]ioneaz`, în felul acesta, o

juxtapunere a spa]iilor de depozitare 

cu cele de lectur`, într-o configura]ie

func]ional` ce va asigura accesul liber

la raft [i, implicit, o leg`tur` nemijlocit`

între cititori [i carte, eliminându-se

timpii de a[teptare, precum [i perso-

nalul manipulant.

Atât concep]ia spa]ial`, cât [i volume-

tria geometric` foarte simpl` trebuie

asociate cu un limbaj arhitectural

minimalist, în care dualitatea planurilor

opace [i a celor vitrate s` asigure

expresivitatea fa]adelor. Integrarea noii

cl`diri în contextul construit al zonei ar

trebui s` se fac` printr-o volumetrie

neutr`, atent propor]ionat`, iar limbajul

arhitectural ar trebui s` reflecte

tendin]ele stilistice ale timpului, evitân-

du-se pasti[area unor elemente formale

sau de material de la cl`direa eclectic`.

Concursul de solu]ii este deschis, într-o

singur` faz`, ca procedur` de achizi]ie

public` care conduce la atribuirea

contractului de proiectare, f`r`

organizarea altei proceduri. Vor fi

privilegiate propunerile în care primeaz`

calitatea arhitectural`, dialogul cu ]esu-

tul urban [i cu monumentul istoric [i

respectul fa]` de acesta din urm`. Ar fi

de dorit ca solu]iile propuse s` aib` un

caracter exemplar, care s` poat` consti-

tui un model de abordare a acestui tip

de interven]ii contemporane în context

urban istoric, demarcându-se, astfel, de

practica arhitectural` curent`, ce privile-

giaz` obiectul de arhitectur` ca unicat,

deta[at de contextul urban [i istoric.

Juriul interna]ional al concursului este

alc`tuit din arh. Lionel Dunet (Fran]a),

arh. Ruxandra Gheorghiu (Grecia), arh.

Radu Mih`ilescu (România), arh. Angelo

Roven]a (Austria), arh. Gheorghe Vais

(România) [i arh. Tiberiu Trenea

(membru supleant). Lucr`rile juriului se

vor desf`[ura în municipiul Cluj-Napoca

între 10-11 decembrie 2010.

Concuren]ii se pot înscrie pån` pe data

de 25 noiembrie 2010 pe pagina

dedicat` concursului \n cadrul site-ului

OAR, www.oar.org.ro, sec]iunea

Concursuri. Tema, regulamentul [i

anexele ce formeaz` documenta]ia 

de concurs sunt disponibile exclusiv 

în format electronic [i pot fi desc`rcate 

de pe aceea[i pagin`.

Dup` finalizarea concursului, promotorul

va organiza, în Cluj-Napoca, expozi]ia

tuturor proiectelor participante, în cadrul

c`reia se va desf`[ura festivitatea de

premiere.

www.oar.org.ro

Concurs de solu]ii. Extindere BCU
„Lucian Blaga” Cluj-Napoca
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nstitutul Francez din Bucure[ti, unul

dintre cele mai active institute cultu-

rale, are curajul de a aduce \n aten]ia

publicului [i a speciali[tilor aceast`

problematic` printr-o serie de conferin]e

[i ateliere ale unor renumi]i arhitec]i

francezi, \n \ncercarea de a (re)stabili

tradi]ii [i direc]ii pierdute. Cu teme

diverse [i extrem de relevante pentru

practica arhitectural` contemporan`,

proiectul „Les Ateliers Libres

d’Architecture. Bucarest, une capitale

bouleverseé” \[i propune s` stabileasc`

un dialog \ntre profesioni[tii români [i

francezi, un schimb de experien]`, dar

[i pun]i de colaborare pentru viitor. 

Pe parcursul a aproape un an, vor vizita

capitala Odile Decq, Jean-Dominique

Secondi, Fréderic Bonnet, Philippe

Prost, Adelfo Scaranello, Béatrice

Jullien, Chebing Chiu [i François

Chaslin.

Programul a fost inaugurat pe 

13 octombrie 2010 prin prezen]a la

Bucure[ti a cunoscutei arhitecte Odile

Decq, autoarea unor proiecte creative 

www.oar-bucure[ti.ro I 13

[i \ndr`zne]e dintre care amintim doar

recenta extindere a Muzeului de Art`

Contemporan` din Roma. |naintea con-

ferin]ei despre inova]ia arhitectural` pe

care Odile Decq a sus]inut-o la Institutul

Francez, arhitectul Mircea Ochinciuc, \n

calitate de reprezentant al Universit`]ii

de Arhitectur` [i de Urbanism Ion

Mincu Bucure[ti, i-a \nmânat arhitectei

distinc]ia „BENE MERENTI”, \n

prezen]a Ambasadorului Fran]ei Henri

Paul, a lui {erban Sturdza, arhitect [i

fost Pre[edinte al Ordinului Arhitec]ilor

din România, [i a lui Mircea Angelescu,

Director al Direc]iei de Patrimoniu

Cultural a MCPN. Pe 14 octombrie,

Odile Decq a participat la un atelier de

lucru pentru studen]i, care au fost

selecta]i pe baza unui concurs.

Experien]a de a lucra, m`car pentru o

zi, \mpreun` cu unul dintre cei mai

aprecia]i arhitec]i ai momentului a fost

cu atât mai interesant` [i provocatoare

cu cât Odile Decq este [i un bun peda-

gog: a fost aleas` director general al

{colii Speciale de Arhitectur` din Paris

[i a reu[it s` organizeze institu]ia la

standarde interna]ionale [i s` o implice

\n proiecte ample interdisciplinare.

N`scut` pe 18 iulie 1955, \n ora[ul 

La-Guerche-de-Breton, \n nordul Fran]ei,

Odile Decq a ob]inut diploma de

arhitect \n 1978, de la Universitatea din

Paris. A continuat s` studieze

planificarea urban` timp de doi ani la

Institutul de Studii Politice din Paris [i 

s-a f`cut remarcat` \n lumea arhitecturii

\n 1990, când a fost desemnat` s` 

realizeze complexul administrativ al

Banque Populaire de l’Ouest (BPO) din

Rennes. Dup` finalizarea lucr`rilor,

Odile Decq a primit mai mult de 10

premii na]ionale [i interna]ionale pentru

aceast` cl`dire. Lucrând dup` principiile

„hiper-tensiunii” [i integrând cele mai

avansate tehnologii din primele faze ale

proiectului, arhitecta a r`mas pân`

ast`zi fidel` atitudinii sale radicale,

mereu inovatoare prin form`, percep]ie

[i culoare, pentru care a [i fost

recompensat` cu Leul de Aur la Bienala

de la Vene]ia din 1996. |n cadrul 

conferin]ei, Odile Decq a ar`tat publicu-

lui o serie de lucr`ri recente, unele \n

[antier, altele aflate \nc` \n stadiul de

proiect, prezentånd [i principiile ce-i

guverneaz` arhitectura.

Atelierele Deschise de Arhitectur`
Bucure[ti, o capital` r`v`[it`
Bucure[tiul este \nc` un ora[ \n plin` transfor-
mare, afectat de problemele majore ale 
centrelor urbane post-comuniste. Dup`
degradarea treptat` [i subtil` a spa]iului public,
\n 1990 s-a trecut la o privatizare aproape
nelimitat` a lui, afectând coeren]a global` a
ora[ului [i modul \n care s-a construit \n
ultimele decenii. Nimeni nu poate nega farme-
cul palimpsestic al Bucure[tiului, voca]ia lui de
ora[ fragmentat [i eclectic, dar nici necesitatea
de a stabili ni[te cadre coerente de dezvoltare,
care s` valorifice \ntr-o cheie contemporan`
tocmai patrimoniul [i contextul local.
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Callies & Secondi, a realizat proiecte

diverse, dintre care cele mai apreciate

au fost ecomuzeul din Saint-Quentin en

Yvelines [i agen]ia de comunicare

„Action d’Eclat”. |n 1996, a fost numit

director al agen]iei Art Public

Contemporain, pentru care a realizat

numeroase studii [i interven]ii, expozi]ii

de art` [i evenimente artistice \n cadrul

ora[ului, scenografii urbane, amenaj`ri

de spa]ii publice. |n paralel, din 2002,

este director al BF15, un spa]iu de 

promovare [i de produc]ie a artei con-

temporane din Lyon. O parte din 

experien]a acumulat` prin aceste pro-

iecte a fost sintetizat` \n cartea la care

a participat – „Penser la Ville par l’art

contemporain”. Mai mult, \n 2004, a

creat, \mpreun` cu Renaud Sabari AIA

Productions, prima companie francez` de

produc]ie pentru evenimente artistice. 

Ca [i \n cazul lui Odile Decq, activitatea

profesional` se completeaz` cu cea

didactic`: Jean-Dominique Secondi este

profesor la Master 2 la Sorbonne

Nouvelle – Paris 3 [i la Paris 1,

colaborând totodat` cu numeroase alte

institu]ii din Fran]a [i din alte ]`ri. 

|ntr-un ora[ traumatizat de lipsa spa]iilor

publice veritabile, conferin]a pe care le

va sus]ine pe 25 noiembrie (intrare

liber`) reprezint` un eveniment veritabil

pentru to]i speciali[tii din domeniu.

Aceasta va fi completat` de un atelier

cu studen]ii pe 26 noiembrie (accesul

se va face pe baz` de \nscriere,

condi]iile fiind publicate pe site-ul

Institutului).

A
bsolvent al Harvard School of

Design, arhitectul Secondi s-a

ocupat la \nceput de conceperea

[i integrarea echipamentelor publice \n

cadrul departamentului de expozi]ii de

la Cité des Sciences et de l’Industrie

(Etablissement Public du Parc de la

Villette a Paris). {ef de proiect pentru

biroul de arhitectur` Judge-Skelton-

Smith din Boston (1988-1989) [i apoi,

pân` \n 1996, arhitect asociat al biroului

Jean-Dominique Secondi, reputat specialist \n
ceea ce prive[te interven]iile \n spa]iul public,
este urm`torul invitat al Atelierelor Deschise de
Arhitectur`. Conferin]a sa va avea loc pe 25
noiembrie la ora 18.30 [i va trata rolul artei [i al
culturii \n ora[ul contemporan. 

www.institut-francais.ro
facebook: Institutul Francez
twitter.com / InstitutFrancez
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Magazinul Cocor este
unul dintre cele mai
cunoscute repere din
cadrul peisajului 
central-bucure[tean, zon`
ce trece, acum, printr-o
perioad` de transformare,
necesar` pentru a \nl`tura
„cicatricile” l`sate de
vechiul regim. C`zut \n
derizoriu [i acaparat de
mici comercian]i, Cocorul
a primit o nou` [ans`
atunci cånd noul pro-
prietar a luat decizia de a
reface imaginea \nvechit`
a cl`dirii, atåt la interior,
dar mai ales la exterior,
pentru a crea un centru
comercial elegant [i
contemporan. |n acest
scop, arhitec]ii s-au
gåndit s` creeze o nou`
fa]ad`, ce avea s` fie
transparent`, pe timp de
zi, transformåndu-se, pe
timp de noapte, \ntr-un
dinamic ecran multimedia
ce \mp`rt`[e[te
trec`torilor imagini din
lumea modei, dar [i din
peisajul cultural al
Capitalei. 

Proiect: VLAD SIMIONESCU & ASOCIA}II

ARHITEC}I

Foto: ANDREI CREANG~

Text: ANCA ROTAR, 

ARH. VLAD SIMIONESCU

Bucure[ti

Noua fa]ad` a magazinului Cocor
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P
entru un asemenea proiect ambi-

]ios, echipa biroului Vlad

Simionescu & Asocia]ii avea nevo-

ie de materiale de ultim` or`, extrem de

dinamice [i versatile, la limita experi-

mentalului. Noua fa]ad` a magazinului

Cocor urma s` con]in` dou` aspecte

majore: pe de o parte, diversele sisteme

multimedia – element definitoriu al

proiectului [i, pe de alta, o epiderm`

neutr`, discret`, cu o ]es`tur` fin` care

vibreaz` [i permite, prin contrast, evi-

den]ierea elementului major.

Colaborarea cu Saint-Gobain Glass i-a

ajutat pe arhitec]i s` nu fac` niciun

compromis \n raport cu proiectul ini]ial.

Doar dotarea tehnic` excep]ional` a

produselor oferite de companie a 

permis realizarea unor panouri de

dimensiuni mari ce folosesc tehnologia

Silk Screen Print.  

Astfel, fa]ada magazinului Cocor este

acum dominat` de panouri multimedia,

ce afi[eaz`, pe timp de noapte, imagini

diferite ce vor anima atåt anvelopanta

cl`dirii, cåt [i peisajul urban \nconjur`tor.

Mai mult, proiectul are \n vedere [i

crearea unei pie]e urbane pietonale pe o

latur` a cl`dirii, spre biserica B`r`]ia, [i

un portic cu magazine orientat spre

bulevard. La ultimul nivel al Cocorului va

fi amenajat` o cafenea cu vedere

panoramic` asupra centrului vechi al

ora[ului.

|ns` elementul cel mai important din

cadrul proiectului de reabilitare a 

magazinului Cocor r`måne, de departe,

fa]ada multimedia, format` din mai

multe panouri high definition. De[i ma-

gazinul nu a fost \nc` dat \n func]iune,

aceasta reprezint` deja un aspect 

inovator \n cadrul peisajului bucure[tean.

Astfel, pe fa]ad` sunt proiectate imagini

arhitectonice, clipuri video, scrolluri de

[tiri [i cota]ii bursiere, materiale de 

promovare a evenimentelor artistice [i

sociale ale Bucure[tiului, ceea ce 

confer` o not` de dinamism vie]ii de

noapte din zona Pie]ei Unirii. 

Acest tip de fa]ade, care particip` la

via]a urban` a societ`]ii moderne, au

devenit deja parte integrant` din ]esutul

marilor ora[e ale lumii. Acest aspect a

fost remarcat, de altfel, [i de c`tre 

speciali[ti ca Dr. W.S. Fahmi

(Universitatea din Cairo) care, \n lucrarea

prezentat` la Congresul din 2001 al

Societ`]ii Interna]ionale a Urbani[tilor

(International Society of City and

Regional Planners), preconiza c`

fa]adele multimedia vor deveni o

prezen]` constant` \n marile ora[e,

datorit` inova]iilor tehnologice, pe de 

o parte [i, pe de alta, a unei atitudini

deconstructiviste manifestate \n

compozi]ia spa]iilor urbane. De altfel,

ultimul aspect este foarte bine ilustrat

prin faptul c` acest tip de sistem de

fa]ad` poate fi activ integral sau pe 

segmente.

|n Romånia, proiectul de reabilitare a

magazinului Cocor a reprezentat o

premier` prin faptul c` niciun alt proiect

12-29_interne  10/21/10  1:49 PM  Page 17
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din ]ar` nu propunea o fa]ad` 

multimedia de dimensiuni atåt de mari.

Prin urmare, echipa de la Vlad

Simionescu & Asocia]ii a apelat la

ajutorul arhitectului Adrian Velicescu,

stabilit \n SUA. Rezultatul a fost pe

m`sura eforturilor. Fundalul pe care

sunt amplasate ecranele video – fa]ada

propriu-zis` a magazinului – este un

perete cortin` din panouri de sticl`

Saint-Gobain Glass, tipul de sticl` folosit

fiind SGG Stadip Seralit Evolution, 

format din sticle securizate termic,

supuse heat-soak test, dup` care 

laminate, tratate pe partea interioar` cu

o textur` \n degradé de „ceramic frit”,

dimensiunile unui panou de sticl` fiind

de 5 m \n`l]ime [i 1,20 m l`]ime. Acest

sistem este dublat la interior de un

perete format din panouri termoizolante

vopsite neutru. Pe timp de zi, layerul

multimedia nu este activ, imaginea 

arhitectural` a fa]adei fiind una curat` [i

expresiv`. Noaptea, fa]ada de sticl`

este animat` de imaginile proiectate,

ob]inute prin iluminarea din interior cu

baterii de LED-uri, care \[i schimb`

culoarea \n func]ie de programul afi[at.

Prezen]` impun`toare [i insolit` – prin

noua sa „hain`” – \n cadrul peisajului

bucure[tean, magazinul Cocor 

confer` o not` de str`lucire zonei Pie]ei

Unirii, aspectul s`u cosmopolit amintind

de zonele centrale ale marilor ora[e. 

Cu alte cuvinte – un preview al unui

Bucure[ti mai frumos, mai elegant, \n

pas cu metropolele interna]ionale.

http://ro.saint-gobain-glass.com
www.vsa.ro
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Sec]iunea 2 – Arhitectur` >1.000 mp
Proiectele nominalizate:  
Academia de Media [i Design, Mina C. Genk, Belgia (Birou:

Bogdan & Van Broeck Architects bvba, Autori: Oana Bogdan

& Leo Van Broeck, Colaboratori: Miguel Steel Lebrire, Aaron

Sümeghy); Olympia Tower (Birou: PZP, Autori: Liviu Z`gan,

Costin Beekman, Robert Popescu, Marian Mih`iescu); Casa

Harmonia (Birou: Andreescu & Gaivoronschi, Autor: Vlad

Gaivoronschi, Colaboratori: Ovidiu Mic[a, Mihai Ungur, Iulia

Fr`]il`); Cl`dire de apartamente MCN (Birou: ADNBA – adn

birou de arhitectur`, Autori: Andrei {erbescu, Adrian Untaru,

Sebastian {erban, Bogdan Br`d`]eanu) 

Premiul la Sec]iunea 2 a fost acordat proiectului „Academia

de Media [i Design, Mina C. Genk, Belgia” (Birou: Bogdan &

Van Broeck Architects bvba, Autori: Oana Bogdan & Leo Van

Broeck, Colaboratori: Miguel Steel Lebrire, Aaron Sümeghy).

Juriul a apreciat introducerea unui nou program într-un

context industrial vechi. De[i nu reprezint` o nou` dezvoltare

în sine, limbajul prin intermediul c`ruia se articuleaz` acest

proiect este inovativ [i evit` cli[eele, respectând totu[i

caracterul de sit industrial al terenului. Programul este

exploatat la maximum, dar este suficient de generic pentru 

a permite flexibilitatea. Interiorul [colii impresioneaz` prin

estetica brutalist` [i prin claritatea sensibil` a materialelor 

[i detaliilor.
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Sec]iunea 1 – Arhitectur` < 1.000 mp
Proiectele nominalizate: 
Atelier locuin]` (Birou: Cooplan / Co-operative planning,

Autor: Gabriel Ro[ca); Casa Dinc`, Bor[a, Maramure[ (Birou:

Studio SKBD, Autori: Tiberiu Buc[a, Ioana Pagu, Adriana

Diaconu, Kim Attila); Casa Meda, sat Feleac (Birou: Studio

SKBD, Autori: Tiberiu Buc[a, Ioana Pagu, Adriana Diaconu,

Kim Attila); Cas` de vacan]`, C`rpini[ (Birou: Graphic Studio,

Autori: Remus Hâr[an, Drago[ Perju, Nemes Karoly, Crina

Popescu, Dan Enache) 

Premiul la Sec]iunea 1 a fost acordat proiectului „Casa Dinc`,

Bor[a, Maramure[” (Birou: Studio SKBD, Autori: Tiberiu

Buc[a, Ioana Pagu, Adriana Diaconu, Kim Attila). Juriul a

apreciat în mod special organizarea unui program complex [i

divers de locuire printr-un proiect clar [i în acela[i timp

deosebit din punct de vedere spa]ial. Ideea de a crea trei

case într-un singur ansamblu, aducând totodat` la nivelul

cl`dirii confortul spa]iilor private, este justificat` deopotriv`

prin pozi]ionarea volumetriei în cadrul satului. În ciuda

aparen]ei cvasivernaculare, construc]ia reprezint` un nou

model de locuire individual` împreun`: persoane apar]inând

unor genera]ii diferite [i având diverse ocupa]ii, oameni care

tr`iesc local [i global. Este un prototip relevant pentru

locuirea în secolul XXI: trei genera]ii care locuiesc 

în aceea[i cas`.

Premii [i nominaliz`ri – Bienala de
Arhitectur` Bucure[ti 2010
A IX-a edi]ie a Bienalei de Arhitectur` Bucure[ti 2010 [i-a desemnat
câ[tig`torii celor [ase sec]iuni de concurs: arhitectur` < 1.000 mp, 
arhitectur` > 1.000 mp, urbanism [i amenajarea spa]iilor urbane, 
arhitectur` de interior, scenografie [i design de obiect, restaurarea 
monumentelor [i reabilitarea cl`dirilor [i publica]ii de arhitectur`. 
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Sec]iunea 3 – Urbanism [i amenajarea spa]iilor urbane
Proiectele nominalizate: 
PUG Berzeasca (Birou: Capitel Proiect, arh. Marius Barbieri,

soc. Simona Brani[te, ing. Gabriela Pop, urb. Damian

Alexandru, urb. Laura N`sui, arh. Irina B`ncescu); Pia]a

Bisericii Anglicane (Birou: Prodid, arh. {erban Sturdza, Ioana

Rusu) 

Premiul la Sec]iunea 3 a fost acordat proiectului „PUG

Berzeasca” (Birou: Capitel Proiect, arh. Marius Barbieri, soc.

Simona Brani[te, ing. Gabriela Pop, urb. Damian Alexandru,

urb. Laura N`sui, arh. Irina B`ncescu). Juriul a luat în

considerare faptul c` transformarea zonelor rurale reprezint`

un subiect important pentru decadele urm`toare. Provocarea

nu const` numai în în]elegerea [i p`strarea calit`]ilor inerente

ale modului de via]` rural, ci [i în îmblânzirea naturii [i

conferirea de noi calit`]i spa]iului de via]` rural. Acest PUG

reprezint` un set de documente foarte bine realizate, 

mult mai mult decât un plan [i un document de planificare/

reglementare. Este în acela[i timp o strategie inteligent`,

u[or de în]eles [i utilizat pentru gestionarea mai bun` a 

dezvolt`rii zonelor rurale, un instrument de comunicare 

cu cet`]enii.

www.oar-bucure[ti.ro I 21

Sec]iunea 4 – Arhitectur` de interior, scenografie [i
design de obiect
Proiectele nominalizate: 
Birouri Headvertising (Autor design interior, design mobilier:

Corvin Cristian); L’Institut – Librarie Café par C`rturesti, din

incinta Institutului Francez din Bucure[ti (Birou: Studio SKBD

[i Lundi et Demi, Autori: Attila Kim, Tiberiu Buc[a, Adriana

Diaconu, Ciprian }ocu); Expozi]ie pilot – colec]ia armenilor

transilv`neni (Birou: Studio SKBD, Autori: Attila Kim, Tiberiu

Buc[a, Adriana Diaconu, Elena Stoian, Ruxandra Berinde, Ana

Botezatu) 

Premiul la Sec]iunea 4 a fost acordat proiectului „Expozi]ie

pilot – colec]ia armenilor transilv`neni” (Birou: Studio SKBD,

Autori: Attila Kim, Tiberiu Buc[a, Adriana Diaconu, Elena

Stoian, Ruxandra Berinde, Ana Botezatu). Acest proiect a

impresionat juriul prin sensibilitatea abord`rii [i prin utilizarea

unor mijloace minimale pentru realizarea unor experien]e

arhitecturale extrem de intense. Prin spa]iul creat [i prin 

conceptul curatorial, proiectul ofer` un r`spuns foarte original

pentru reprezentarea amintirilor în timp [i spa]iu. Abordarea

interdisciplinar` spore[te interac]iunea dintre arhitect, artist [i

vizitatori. Este mai mult decât un spa]iu de via]`, sugerând

un proces în continu` evolu]ie.
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Sec]iunea 5 – Restaurarea monumentelor 
[i reabilitarea cl`dirilor
Proiectele nominalizate:  
Restaurare Strada Berarului, Leuven, Belgia (Birou: Bogdan &

Van Broeck Architects bvba, Autori: Oana Bogdan & Leo Van

Broeck, Colaboratori: Miguel Steel Lebre, Karel Burssens);

Turnul Croitorilor Cluj (Birou: A.A.U. – Atelier de Arhitectur` [i

Urbanism Cluj, Autori: Adrian Borda, Eleonora Ciotl`u[, Klara

Lumini]a Veer); Sediul administrativ al bisericii evanghelice

Bra[ov, Pia]a Sfatului nr. 17 (Birou: Exhibit Arhitectura,

Autori: Johannes Bertleff, Drago[ Oprea)

Premiul la Sec]iunea 5 a fost acordat proiectului „Sediul

administrativ al bisericii evanghelice Bra[ov, Pia]a Sfatului 

nr. 17” (Birou: Exhibit Arhitectura, Autori: Johannes Bertleff,

Drago[ Oprea). Juriul a apreciat faptul c`, de-a lungul unui

proces lung [i meticulos, arhitectul a reu[it s` p`streze o

strategie de proiectare de bun` calitate [i foarte clar`.

Proiectul nu se refer` doar la restaurare, ci a reu[it s` includ`

deopotriv` designul interior, remobilarea tehnic` [i o nou`

dimensiune complex` a spa]iului interior. Toate acestea au

fost f`cute f`r` a afecta calitatea vechii construc]ii. Noile

interven]ii sunt modeste, delicate [i clare, generând

bun`stare prin calit`]ile spa]iale [i materializare.

Sec]iunea 6 – Publica]ii de arhitectur`
Proiectele nominalizate:  
Ghiduri din zona Banat-Cri[ana (Autor: Teodor Octavian

Gheorghiu); Arhiva Alexandru Tzigara-Samurca[ (Autor: Anca

Br`tuleanu), Art Deco sau Modernismul bine temperat

(Autor: Mihaela Criticos)

Premiul la Sec]iunea 6 a fost acordat seriei de volume

„Ghiduri din zona Banat-Cri[ana” (Autor: Teodor Octavian

Gheorghiu). Din punctul de vedere al juriului, comunicarea

tr`s`turilor urbane complexe [i explor`rile reprezint` o

adev`rat` provocare pentru urbani[ti. În acest caz, publica]ia

reprezint` un instrument foarte util atât pentru profesioni[ti,

cât [i pentru publicul larg. Pe scurt, este o lucrare foarte bine

documentat` [i structurat`, care declan[eaz` o dezbatere

important` asupra strategiilor de dezvoltare local`.

Medalia pre[edintelui Uniunii Arhitec]ilor din România a

fost acordat` pentru dou` proiecte diferite, realizate de biroul

de arhitectur` Bogdan & Van Broeck Architects bvba (Oana

Bogdan & Leo Van Broeck): Academia de Media [i Design,

Mina C. Genk, Belgia (Colaboratori: Miguel Steel Lebrire,

Aaron Sümeghy) [i Restaurare Strada Berarului, Leuven,

Belgia (Colaboratori: Miguel Steel Lebre, Karel Burssens). 

Componen]a juriului Bienalei de Arhitectur` 
Bucure[ti 2010:

Pre[edintele juriului: arh. Nanne de Ru (Olanda)

Membru interna]ional în juriu: arh. Lukasz Zagala (Polonia)

Comisar: arh. Mariana Celac – Uniunea Arhitec]ilor din România

Membrii în juriu: arh. Michael Buck (Cluj), arh. Cosmina Goagea

(Bucure[ti), arh. Beatrice Lucaci (Timi[oara), arh. Adrian Soare

(Bucure[ti) [i arh. Mihai }uc` (Sibiu).

Organizatorii [i partenerii Bienalei de Arhitectur`
Bucure[ti 2010:

Organizatori: UAR, revista Arhitectura, Asocia]ia Zeppelin; 

cu sprijinul: Ambasada Olandei; Institutul Polonez; MNAC; AFCN.

Partener: Roca.

Sponsori: Rockwool, Velux, Lafarge, FSB, Hafele, Knauf Insulation,

Energobit Schreder, Egger, Fastius, Bang & Olufsen, BMW – ma[ina

oficial` a BAB 2010, Hunter Douglas, Jacuzzi, Sika, Ytong, Geze.

Parteneri media: Arhitectura, Arhitext, Igloo, Arhitekton, Oris, Era21,

Metszet, România Liber`, Radio France International, Radio România

Actualit`]i, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Observa-

tor Cultural, Elle Decoration, 24fun, 9am, Bicau, Metropotam.

www.bab.ro 

12-29_interne  10/21/10  1:58 PM  Page 22



www.oar-bucure[ti.ro I 23

S
ud-estul Europei a fost asociat cu

mun]ii Balcani \nc` din secolul 19,

iar \n imaginarul occidental terme-

nul „balcanic” trimite la ambiguitate sau

la o stare de tranzi]ie. |n cazul acestei

expozi]ii, titlul este unul ironic, organiza-

torii privind dincolo de cli[ee, pentru a

analiza dezvoltarea urban` din sud-estul

Europei [i factorii care o determin` \n

prezent. Prezentarea [i studiile coordo-

nate de curatorul Kai Vöckler vorbesc

despre crizele profunde [i evolu]iile

urbane [i arhitecturale pe care le tra-

verseaz` ]`rile Europei de Sud-Est, 

precum [i despre solu]ii alternative [i

proiecte comunitare. 

Situa]ia din aceast` regiune reprezint`

un exemplu pentru modul \n care se

dezvolt` ora[ele \n situa]ii post-conflic-

tuale, de tranzi]ie. C`derea sistemului

economic socialist \n Iugoslavia,

Albania, România [i Bulgaria a provocat

un val extensiv de construc]ii

improvizate \n toat` zona balcanic`,

luând astfel na[tere o nou` form` de

urbanizare. Acest fenomen ridic` \ntre-

barea dac`, [i \n ce m`sur`, aceste

transform`ri urbane ar putea constitui

un [ablon pentru viitorul ora[elor

europene. O aten]ie deosebit` a fost

acordat` impactului avut de recentele

schimb`ri de natur` socio-politic`

asupra arhitecturii [i planific`rii urbane.

Proiectele expuse sunt din Belgrad,

Zagreb, Kotor, Pri[tina [i Tirana, ilus-

trånd modul \n care arhitec]ii, arti[tii,

urbani[tii [i activi[tii s-au adaptat trans-

form`rilor rapide ale peisajului urban.

Este interesant` compararea acestor

proiecte discutabile ale vremurilor

actuale cu proiectele remarcabile, dar

pu]in cunoscute, din perioada moder-

nismului socialist iugoslav. 

„Balkanologia” deschide o nou` zon`

de discurs arhitectural în România –

arhitectura cvasinecunoscut` a perioa-

dei post-socialiste [i rezultatul

planific`rii nereglementate [i necontro-

late din ]`rile vecine din sud-estul

Europei. Reunind arhitec]i [i urbani[ti

renumi]i din sud-estul Europei, expozi]ia

va ar`ta dimensiunile culturale, sociale

[i politice ale fenomenului urban din

aceast` regiune. Întrebarea-cheie în

acest context este în ce m`sur` urba-

nismul nereglementat [i informal 

dezvolt` noi tipologii [i forme urbane, [i

cum ar putea aceste forme s` apar`

sub eticheta dezurbaniz`rii neo-liberale

în restul Europei.

Participan]i:
Vladimir Kulic [i Maroje Mrduljas /

Platforma 9,81, Zagreb / Co-PLAN,

Tirana / EXPEDITIO, Kotor/ Archis

Interventions, Prishtine / Katherine Carl

[i Srdjan Jovanovic Weiss, Novi Sad/

Philadelphia / Dubravka Sekulic [i Ivan

Kucina, Belgrade / Anri Sala [i Edi

Rama, Tirana / Luise Donschen / Visar

Geci, Hamburg/ Prishtine / Dubravka

Sekulic [i Branko Belacevic, Belgrade /

Pula Group, Pula / fordewind architec-

ture ltd., Sofia / Zeppelin, Bucure[ti [i

41 de proiecte de arhitectur` fotografi-

ate de Wolfgang Thaler.

www.bab.ro
www.mnac.ro

Balkanology. Arhitectura nou` [i
fenomenul urban \n sud-estul Europei
Bienala de Arhitectur` a prilejuit [i la aceast` edi]ie o serie de eveni-
mente conexe, poate cel mai important fiind expozi]ia Balkanology,
prezent` la Bucure[ti pân` la mijlocul lunii noiembrie, la Muzeul
Na]ional de Art` Contemporan`, dup` ce a fost inaugurat` la Basel [i
apoi prezentat` la Viena.
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|
n cadrul Bienalei de Arhitectur`

Bucure[ti 2010, \n perioada 14

octombrie – 5 noiembrie 2010,

Centrul de Introspec]ie Vizual`

Bucure[ti g`zduie[te expozi]ia „MAGIC

BLOCKS 2010 – |n spatele cortinei de

beton”, o continuare a proiectului

MAGIC BLOCKS, ini]iat \n 2009 de

Asocia]ia Zeppelin, Point4, Archis

Interventions [i Hackenbroich

Architekten.

Echipa propune cu aceast` ocazie o

nou` tem` de cercetare [i investiga]ie

urban` axat` pe zonele centrale aflate

de-a lungul bulevardelor socialiste din

Bucure[ti. Strategia proiectului a avut \n

vedere identificarea, cartografierea [i

activarea acelor spa]ii libere aflate \ntre

blocuri [i ]esutul urban istoric p`strat,

care, de cele mai multe ori, r`mån

ascunse \n spatele [irurilor ne\ntrerupte

de blocuri. Aceste locuri sunt ast`zi

abandonate sau ocupate \n mod haotic,

\ns` au poten]ialul de a genera o dez-

voltare urban` corect` [i de a deveni

spa]ii publice veritabile pentru locuitorii

zonei [i nu numai.

Autorii au ales Calea Mo[ilor drept

studiu de caz pentru un proiect urban [i

pentru o serie de ac]iuni realizate

\mpreun` cu comunitatea local`. |n anul

2010, Calea Mo[ilor se \nf`]i[eaz` ca o

cortin` agresiv` de beton gri, specific`

anilor ’80, care taie un ]esut istoric [i

rupe ora[ul \n dou`. |n fa]a bulevardului

se afl` un ora[ dens [i bine echipat, dar

uråt [i agresiv, \n timp ce \n spatele

cortinei de beton g`sim un ora[ istoric

atractiv, ascuns [i izolat. 

Proiectul MAGIC BLOCKS propune

strategii de recuperare a spa]iului public

[i de integrare a acestuia \n via]a

ora[ului prin folosirea unor buc`]i foarte

mici de teren neocupat [i nerevendicat

de nimeni, din spatele acestor blocuri.

Totodat`, interven]iile urm`resc s`

trezeasc` interesul comunit`]ii, s` reinte-

greze \n memoria colectiv` [i \n circuitul

turistic general un patrimoniu izolat.

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

MAGIC BLOCKS 2010
|n spatele cortinei de beton
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Expozi]ia î[i propune s` prezinte particu-

laritatea complex` pe care conceptul de

modernitate îl cap`t` în contextul româ-

nesc. Dac` modernismul (arhitectural [i

artistic) constituie fa]a cea (mai) vizibil`

a modernit`]ii, cealalt` fa]` – cea

ascuns`, nem`rturisit` – o reprezint`

diversele accep]iuni ale tradi]iei.

Modernitatea româneasc` recurge în

mod constant la tradi]ie, ca la un ele-

ment constitutiv, r`spunzånd astfel 

presiunilor geopoliticii – care vrea ca

„periferiile” s`-[i defineasc` imaginea

cu claritate, pentru a putea intra în cer-

cul ]`rilor care conteaz`. Pentru a sonda

complexitatea [i devenirea acestui con-

cept, am recurs la arhitectur`, ca fiind

literalmente cea care a construit 

modernitatea. Trei arhitec]i – Paul

Sm`r`ndescu, Henriette Delavrancea,

|n data de 16 septembrie, la Pavilion

Unicredit a avut loc primul eveniment

din cadrul Bienalei de Arhitectur`

Bucure[ti, edi]ia 2010, [i anume

vernisajul expozi]iei „Rien ne va Plus /

Faites vos Jeux”, o expozi]ie olandez`

despre arhitectur` \n vremuri de criz`.

Realizat` în Olanda de biroul de arhi-

tectur` Powerhouse Company,

expozi]ia are ca reper principal impactul

crizei asupa arhitecturii [i asupra

modului de a gândi solu]ii alternative.

„Rien ne va Plus / Faites vos Jeux” a

debutat ca un proiect de cercetare

bazat pe ipoteza c` asist`m ast`zi la trei

crize. Prima este o criz` economic`

produs` de specula]ia excesiv` de pe

pia]a imobiliar`, a doua este o criz` a

mediului \nconjur`tor, ce a dat na[tere

unor schimb`ri climatice f`r` precedent,

iar cea de a treia, o criz` genera]ional`,

produs` de \mb`trånirea popula]iei. 

Expozi]ia nu este o concluzie asupra

modului în care lucrurile se pot face mai

bine [i nici nu ofer` solu]ii imediate, 

ci caut` s` deschid` o conversa]ie, mai

întâi legat` de necesitatea schimb`rii

mentalit`]ii, [i apoi cu privire la unele

solu]ii posibile la aceste crize. 

Deoarece arhitectura, \n loc s` asigure

bun`starea, a devenit un mijloc de

îmbog`]ire, un catalizator al specula]iei

[i un agent de marketing, \ntrebarea

principal` a expozi]iei este legat` de

modul \n care poate fi generat` o

arhitectur` bazat` pe calit`]i pe termen

lung, în locul unor profituri pe termen

scurt.

„Rien ne va Plus / Faites vos Jeux”

poate fi vizitat` în perioada pån` pe 21

noiembrie, la Pavilion Unicredit, pe stra-

da Nicolae Titulescu, num`rul 1,

Bucure[ti. 

www.powerhouse-company.com
www.bab.rovimeo.com/7061305
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Octav Doicescu – vor ilustra o jum`tate

de secol în mi[care, alegere determi-

nat` nu doar de bog`]ia arhivelor aces-

tora, ci [i de locul pe care cei trei îl

ocup` în peisajul arhitecturii epocii.

Primul constituie veriga de leg`tur`

între modernitatea antebelic` [i cea de

dup` Primul R`zboi Mondial, în timp ce

ceilal]i doi formeaz` împreun` o sintez`

a anilor interbelici, reprezentånd atåt

deschiderea c`tre un modernism afir-

mat, cåt [i aten]ia pentru valorizarea

tradi]iei. Astfel, diferitele staze ale

evolu]iei societ`]ii române[ti sunt 

privite într-o perspectiv` extins` a

cronologiei obi[nuite a interbelicului,

explorånd antecedentele sale, dar [i

reînnodarea fireasc` a multor teme

dup` cel de-al Doilea R`zboi Mondial. /

CARMEN POPESCU

Cåteva repere pentru o expozi]ie
SPA}IUL MODERNIT~}II ROMÂNE{TI 
1906-1946

Rien ne va Plus / Faites vos Jeux

Organizator: Ordinul Arhitec]ilor din

România

Comisar: Carmen Popescu

Colaboratori: Adrian B`lteanu, Irina

Criveanu, Theo Pârvu, Mihai Pl`m`deal`,

Toader Popescu

Designer: Dinu Dumbr`vician/ Radu-Matei

Manelici

Consilier filme: Bujor Rîpeanu

Fotograf: Marius Caraman

Manager: Monica Lotreanu

Loc: Muzeul }`ranului Român

Perioada: 26 octombrie-12 decembrie 2010

Legende ilustra]ii:

1. Paul Sm`r`ndescu, Hipodromul Floreasca

(Bucure[ti, 1922) Biblioteca Na]ional`

2. Henriette Delavrancea, „Week-end house”,

Balcic (1934) Muzeul }`ranului Român

3. Octav Doicescu, Yachting-Club: camer` (Snagov,

1930) Uniunea Arhitec]ilor din România

1 2 3
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R
estaurarea Cet`]ii Alba Carolina,

fortifica]ie bastionar` de tip

Vauban de la începutul secolului

al XVIII-lea, cea mai reprezentativ` forti-

fica]ie de acest gen din Romånia [i una

dintre cele mai importante din Europa, a

început în urm` cu mai bine de un

deceniu, fiind finan]at` din fonduri

europene [i bani din bugetul de stat [i

cel local. „Restaurarea Cet`]ii de tip

Vauban Alba Carolina este unul din cele

mai reu[ite proiecte de restaurare

urban` din România, cu un grad ridicat

de complexitate datorat suprafe]ei

impresionante pe care se întinde (110

ha), dar [i a multitudinii de obiective

arhitecturale: [apte bastioane [i [ase

por]i monumentale în stil baroc,

împodobite cu numeroase basorelie-

furi”, subliniaz` Matei Drîmb`rean,

Director Executiv al Direc]iei Jude]ene

Jude]ul Alba se poate måndri cu unele dintre cele mai ample [i reu[ite
proiecte de recuperare [i punere \n valoare a patrimoniului construit din
Romånia. De[i diferite prin anvergur`, restaurarea Cet`]ii Alba Carolina
din Alba Iulia [i lucr`rile de cercetare [i restaurare \ntreprinse de
Asocia]ia ARA \n Ro[ia Montan` au \n comun scopul de a sublinia
importan]a patrimoniului \n via]a comunit`]ilor locale.

Restaurarea patrimoniului 
\n jude]ul Alba
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pentru Cultur` [i Patrimoniu Na]ional

Alba. Toate lucr`rile de restaurare \ntre-

prinse pån` \n acest moment au fost

prezentate \n cadrul unei vizite de docu-

mentare \n jude]ul Alba, organizat` cu

prilejul Zilelor Europene ale

Patrimoniului, \n perioada 15-17 sep-

tembrie.

O lun` mai tårziu, pe data de 15

octombrie, Asocia]ia ARA a organizat la

Ro[ia Montan` o prezentare a lucr`rilor

de restaurare a casei parohiale

unitariene din localitate.

Asocia]ia ARA a ini]iat \n anul 2007 un

program de salvare prin documentare,

studiere, conservare [i restaurare a

construc]iilor istorice de la Ro[ia

Montan`. Au fost organizate [coli de

var`, au fost documentate dou`zeci de

monumente istorice, a fost publicat un

prim volum de relevee de arhitectur` [i

au fost desf`[urate lucr`ri de salvare \n

regim de urgen]` la dou` case

parohiale. 

Execu]ia lucr`rilor de restaurare a casei

parohiale care a f`cut obiectul

prezent`rii din data de 15 octombrie 

a \nceput \n 2009. Pån` \n momentul de

fa]` au fost finalizate interven]iile de

consolidare [i restaurare structural`,

precum [i lucr`rile de restaurare a

suprafe]elor arhitecturale exterioare.

Exemplul casei parohiale unitariene a

oferit un prilej de a ilustra caracte-

risticile arhitecturale ale construc]iilor

istorice de la Ro[ia Montan`, dar [i

pentru ilustrarea degrad`rilor specifice

[i a modului de ac]iune necesar` pentru

remedierea lor. |n acela[i timp, proiectul

de restaurare urm`re[te repunerea 

\n uz a edificiului, exprimarea valorilor

sale istorice [i estetice [i transmiterea

acestuia \n deplin` autenticitate c`tre

genera]iile viitoare.

S-a pus \n lumin` poten]ialul economic

[i social al patrimoniului construit [i al

ac]iunilor de protejare [i punere \n

valoare a construc]iilor istorice, mai ales

atunci cånd aceste ac]iuni sunt

organizate cu resurse [i mån` de lucru

local`. |n virtutea acestui principiu,

proiectul ARA – proiectat [i pus \n

oper` de membri ai asocia]iei (arh. Virgil

Apostol, arh. {tefan Bålici, Mihai Bålici)

– a antrenat [i me[teri locali sau din

\mprejurimi, care \nc` mai cunosc

me[te[uguri tradi]ionale.

Patrimoniul constituie o resurs` de pre]

pentru o dezvoltare durabil` [i are 

un important poten]ial de activare

economic` [i social`, iar ini]iativele de

restaurare din jude]ul Alba ne demons-

treaz` din plin acest lucru.
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L
a finalul acestei prime edi]ii,

cå[tig`toare a fost desemnat`

echipa coordonat` de arh. Oana

Simionescu [i format` din stud. arh.

Alin Balaj, arh. Alexandru Cozma, arh.

Iulia Fr`]il` [i stud. arh. Andreea P`troi.

Proiectul lor urmeaz` a fi construit anul

viitor \n Pia]a Victoriei din Capital` [i

poart` numele de UP, ce trimite atåt la

abrevierea de la „Urban Pavilion”, cåt [i

la cuvåntul din limba englez` „up", cu

toate conota]iile sale legate de verticali-

tate, dinamism [i optimism. 

Amplasat pe o suprafa]` de 430 mp,

pavilionul este un sistem complex de

300 de coloane, ce reconstituie cerul de

deasupra Bucure[tiului \n func]ie de

anotimp. Totodat`, ele reprezint` supor-

tul unei re]ele de vegeta]ie specifice

fiec`rui anotimp. Aceste coloane sunt

realizate din tuburi de carton de diferite

grosimi, dintre care o parte sunt folosite

pentru r`cirea pavilionului pe timp de

var`, iar celelalte sunt acoperite cu

vopsea reflectorizant` [i sensibile la

mi[carea våntului. 

|n acela[i timp produs cultural [i spa]iu

expozi]ional, UP \nglobeaz` trei con-

cepte primordiale: cosmologia (prin

raportarea la cer), ciclicitatea timpului

(prin vegeta]ie) [i interac]iunea uman`

(prin prezentarea unei imagini stilizate a

tipurilor de networking uman). Astfel,

UP. Proiect cå[tig`tor la Arhetipuri 2010
Organizat pentru prima dat` \n acest an, concursul Arhetipuri 
\[i propune s` devin` o prezen]` constant` [i, \n acela[i timp, 
dinamic`, \n peisajul competi]iilor na]ionale de arhitectur`. Adresat
tuturor arhitec]ilor, profesioni[ti sau studen]i, Arhetipuri are ca obiectiv
proiectarea unui pavilion temporar, cu o puternic` valoare de coeziune 
[i atractivitate social` \n cadrul unui ora[ din Romånia. 

UP apare ca o instala]ie unic` \n

Bucure[ti, ce poate constitui un punct

de atrac]ie prin simpla sa prezen]`, atåt

pentru localnici, cåt [i pentru turi[ti. Ca

spa]iu de expunere, el ofer`

posibilitatea redecor`rii coloanelor

componente [i crearea mai multor

centre de interes, putånd fi folosit de

institu]ii aflate \n c`utare de noi c`i de

comunicare cu publicul.

Pavilionul va ocupa spa]iul dintre Palatul

Victoria [i Parcul Kiseleff timp de un an,

dup` care, pe locul \n care au fost

instalate coloanele vor exista 300 de

g`uri \n asfalt, ce vor putea fi umplute

de corpuri de iluminat stradal de diferite

dimensiuni.   

www.arhetipuri.ro
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C
ompeti]ia s-a desf`[urat \n perioa-

da mai - septembrie 2010, timp \n

care arhitec]ii români care au rea-

lizat proiecte de mansarde \n ultimii trei

ani, la care au folosit produse Velux, au

avut posibilitatea s` se înscrie pe site-ul

concursului. La sfâr[itul perioadei de

înregistrare, un juriu format din arhitec]i

recunoscu]i, speciali[ti în iluminat din

]ar` [i reprezentan]i ai companiei Velux

din România [i Danemarca, au analizat

proiectele din cele trei categorii de con-

curs: „Reabilitare de pod”, „Avantajul

unui spa]iu de vârf” [i „Mansardare de

bloc”. În urma evalu`rilor, juriul prezidat

de arh. {erban }ig`na[ (Pre[edinte al

Ordinul Arhitec]ilor din România), a

desemnat câ[tig`torii.

La sec]iunea „Reabilitare de pod”, ce a

cuprins lucr`ri în care s-a optat pentru

func]ionalizarea spa]iului de sub

acoperi[, câ[tig`torul Premiului Velux

România 2010 a fost arh. Bogdan

Demetrescu (D Proiect, Timi[oara), pen-

tru proiectul „Extindere [i amenajare

mansard` în pod existent”. Cele dou`

men]iuni au fost câ[tigate de arh.

Adrian Untaru (AND Birou de

Arhitectur`, Bucure[ti) pentru proiectul

„Reabilitarea unei case existente” [i de

arh. Corvin Cristian (Bucure[ti) pentru

„Mansard` Gh. Lazãr”.

Marele cå[tig`tor al sec]iunii „Avantajul

unui spa]iu de vârf”, ce a cuprins

www.oar-bucure[ti.ro I  29

proiecte de cl`diri noi, care utilizeaz`

spa]iul de sub acoperi[, a fost arh.

Marius Micl`u[ (Studioul de Arhitectur`

Archaeus, Timi[oara), pentru „Casa

MK”. La aceea[i categorie a fost

acordat` [i o men]iune arhitec]ilor de la

Vitamin A  – arh. Paul Buchert, arh.

Rudolf Graef, arh. Lavinia Popa, arh.

Alin M`rg`rit, pentru proiectul „Sus în

sat”, realizat în G`râna.

Premiul Velux România 2010 la

sec]iunea „Mansardare de bloc”,

cuprinzånd mansarde realizate pe

acoperi[uri-teras` ale blocurilor existente

a fost câ[tigat de arh. {tefan Simion [i

arh. Irina Meli]` (Poster, Bucure[ti) pen-

tru proiectul „Casa de pe teras`”.

„A construi arhitectur` înseamn` a

folosi aerul [i lumina, împachetate în

forme continue. Concursul «Înclina]ie

spre lumin`» ne-a adus bucuria întâlnirii

cu câteva lucr`ri în care arhitec]ii au

folosit cu [tiin]` lumina ca material de

construc]ie. Casele au funda]ii [i

acoperi[uri, a[a cum copacii au r`d`cini

[i coroane. Atât casele vechi, cât [i cele

noi s-au dovedit sensibile, înclinate spre

lumin`. Pentru mine, acest concurs a

fost [i o înclina]ie spre speran]`”, a

declarat pre[edintele juriului, arh.

{erban }ig`na[.

www.velux.ro

1. Sec]iunea avantajul unui spa]iu de vårf
Casa MK (arh. Marius Micl`u[ – Studioul de

Arhitectur` Archaeus, Timi[oara)

2. Sec]iunea reabilitare de pod
Extindere [i amenajare mansard` în pod exis-

tent (arh. Bogdan Demetrescu – D Proiect,

Timi[oara)

3. Sec]iunea mansardare de bloc
Casa de pe teras` (arh. {tefan Simion [i arh.

Irina Meli]` – Poster, Bucure[ti)

Velux: Înclina]ie spre lumin` – Câ[tig`torii
La \nceputul lunii octombrie, la Bra[ov a avut loc festivitatea de
premiere din cadrul concursului „Înclina]ie spre lumin`”, organizat de
Velux Romånia cu scopul de a promova proiectele ce utilizeaz` în mod
ingenios iluminarea prin intermediul ferestrelor de mansard` [i de a
repera proiecte demne de a fi promovate ca exemple reu[ite, în urma
aprecierii speciali[tilor.

1

2

3
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ECO-HABITAT

OSRAM Culture Centre

Text: Catrinel Negru

Imagini: © VELUX 

1

2

Centrul Cultural
OSRAM se afl` \n
cartierul Valhalsgade
din Copenhaga, fiind
amenajat \ntr-o veche
cl`dire industrial`.
Construit` \n 1953,
aceast` prim` cl`dire
prefabricat` din
Copenhaga ad`postea
ini]ial birouri [i
spa]iile de depozitare
ale companiei Osram, 
distribuite pe parter [i
un etaj acoperit \n
[arpant`. Forma
paralelipipedic` simpl`
[i fa]ada din elemente
prefabricate au permis
reconfigurarea
spa]iului interior
pentru a face loc celor
dou` s`li de activit`]i
[i evenimente (de 80,
respectiv 120 de
persoane), precum [i
spa]iilor adiacente de
birouri, s`li de
conferin]e, ateliere,
buc`t`rii [i grupuri
sanitare.

4

3
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7

Renovarea \n spirit ecologic a presupus

izolarea termic`, m`rirea suprafe]ei vi-

trate pentru a reduce nevoia de lumin`

artificial`, ventilarea predominant natu-

ral` [i controlul \nsoririi.

Fiecare dintre aspectele de mai sus a

fost explicitat prin solu]iile arhitecturale

alese, acestea din urm` avånd \n plus [i

misiunea de a revela elementele indus-

triale valoroase ale cl`dirii [i de a aduce

imaginea general` la standarde contem-

porane.

Prima inova]ie const` \n solu]ia de ter-

moizolare a fa]adei principale: pentru a

nu ad`uga un strat izolant clasic la exte-

riorul fa]adei, lucru care ar fi compromis

imaginea tehnologic` ini]ial`, fa]ada a

fost dublat` la interior de un perete de

sticl` termoizolatoare, pe \n`l]imea

\ntregului nivel, ob]inåndu-se astfel atåt

un efect termic semnificativ (stratul de

aer dintre cele dou` fa]ade, izolarea

oferit` de vitraj), precum [i unul estetic,

peretele vechi fiind pus \n valoare

asemenea unui exponat de muzeu. |n

plus, pe toat` lungimea fa]adei se

desf`[oar` un coridor care ac]ioneaz`

ca un spa]iu-tampon, fiind \nc`lzit mai

pu]in decåt \nc`perile de activit`]i [i

garantåndu-le acestora o temperatur`

optim` prin separarea fa]` de

anvelopanta dubl`. 

Pentru a minimiza nevoia de lumin`

artificial` [i a crea o ambian]` interioar`

pl`cut`, potrivit` activit`]ilor desf`[ura-

te (cursuri de dans, prelegeri, ateliere

de crea]ie), au fost luate dou` m`suri

radicale, [i anume: realizarea unei

deschideri \n placa dintre etaje, cores-

punz`toare holului de acces nou creat,

ob]inåndu-se astfel un spa]iu pe dou`

niveluri iluminat zenital cu ferestre de

mansard`, respectiv dezafectarea 

plafonului dintre etaj [i pod, prin decu-

paje rectangulare situate \n centrul

\nc`perilor, deasupra s`lilor de mari

5

6

7

8
9

30-46_externe+publicatii  10/21/10  2:33 PM  Page 31



S
a

in
t-

G
o

b
a

in
G

la
ss

32 I ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I #30

1. Cl`direa \nainte de reabilitare.

2, 7. Fa]ade spre curtea interioar` a cl`dirii [i spre Valhalsgade. 

3. Fereastr` VELUX cu rulou exterior electric.

4. Fa]ada dinspre strada Valhalsgade.

5. Panou solar VELUX instalat pe panta sudic`.

6. Instalarea ferestrei de mansard` VELUX \n acoperi[. 

8, 9. Daylight factor, cu [i f`r` ferestre de mansard`.

10-12. Spa]iile de dans [i relaxare din interior.

dimensiuni, iluminate prin intermediul ferestrelor de

mansard`.

Astfel s-a ob]inut nu numai un aport semnificativ de lumin`

solar`, ci [i punerea \n eviden]` a sistemului de ferme 

metalice ale acoperi[ului, f`cåndu-se leg`tura cu aspectul

tehnologic al fa]adei exterioare.

Ferestrele de mansard` integrate \n \nvelitoare au fost

echipate cu sisteme electrice pentru ac]ionarea elementelor

de protec]ie solar` (rulouri exterioare [i jaluzele interioare),

precum [i cu sisteme de deschidere automat` pentru

ventilarea natural` a spa]iilor [i \nchidere automat` cu senzor

de precipita]ii. 

Ferestrele de mansard` orientate c`tre nord au fost dotate cu

vitraje super-termoizolante, \n timp ce ferestrele orientate

c`tre sud au beneficiat de vitraje termoizolate normal.

Pe partea de sud a \nvelitorii – corespunzånd fa]adei secun-

dare a cl`dirii – au fost amplasate panouri solare pentru

\nc`lzirea apei calde menajere din buc`t`rii [i grupurile

sanitare. 

Combinånd \n mod discret [i minimalist un proiect de

restaurare cu unul de reabilitare energetic`, Centrul Cultural

OSRAM reu[e[te \n primul rånd o reabilitare moral` a cl`dirii

[i a \ntregului cartier, acesta servind \n 2009 ca obiect de

studiu \n cadrul Conferin]ei COP15 UN privind schimb`rile

climatice, ce a avut loc la Copenhaga. |n urma acestui

parteneriat public-privat, ini]iat de autorit`]ile locale [i pus \n

practic` de companiile private specializate \n tehnologii

ecologice, un num`r mare de cl`diri din cartierul Valhalsgade

au fost aduse la standardele anilor 2010, devenind un model

de sustenabilitate, ecologie [i reabilitare social`.

10

11 12
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Tema „People meet in architecture” 

a \ndemnat la o schimbare de perspec-

tiv`, la renun]area – momentan` – la

proiectele ambi]ioase \n favoarea

clarit`]ii [i onestit`]ii. Cu alte cuvinte, 

o \ntoarcere la origini, \ns` realizat` prin

prisma mijloacelor [i tehnologiilor

contemporane, cu scopul de a re-evalua

rolul arhitecturii. Cel mai puternic

exemplu \n acest sens a fost cel al

pavilionului Regatului Bahrain din zona

Arsenale, de altfel, cå[tig`tor al premiu-

lui pentru cea mai bun` participare

na]ional`. Deta[åndu-se net de arhitec-

tura „ame]itoare” a turnurilor ce

domin` spa]iile urbane din zona

Peninsulei Arabice, echipa de proiect a

adus \n prim-plan trei cabane de pescari

– anonime, reprezentånd o „arhitectur`

f`r` arhitect”, dar constituind un puter-

nic comentariu asupra rolului crucial

jucat de zonele de coast`, cu tr`s`turile

lor tradi]ionale, \n via]a comunit`]ii. 

Trecånd de la pseudo-rudimentar la high

tech, merit` amintit [i pavilionul

Australiei din Giardini, o c`l`torie \n
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M
erit` s` amintim c`, pentru

prima dat`, Romånia a fost

reprezentat` la Bienal` prin

dou` proiecte, ambele bucuråndu-se de

apreciere atåt din partea presei

interna]ionale, cåt [i a publicului.

Pavilionul din zona Giardini – „1:1”,

simplu, curat [i expresiv – le-a oferit

vizitatorilor [ansa con[tientiz`rii ideii de

spa]iu, \n timp ce „Superbia”, proiectul

prezentat \n noua galerie a Institutului

Cultural Romån de la Vene]ia, s-a

concentrat asupra unei probleme mai

concrete [i de actualitate, cea a

suburbiilor ad-hoc ap`rute \n Romånia.  

Vene]ia 2010. People Meet
in Architecture

|n num`rul trecut v-am prezentat cå[tig`torii
edi]iei de anul acesta a Bienalei de Arhitectur`
de la Vene]ia. Revenim acum asupra evenimen-
tului pentru a v` oferi o „perspectiv` de 
ansamblu”, ce trece \n revist` pavilioane care
ne-au impresionat [i evenimente co-laterale.
Dac` edi]iile precedente au fost dominate de
reprezent`ri figurative, Bienala curent` s-a
remarcat printr-o puternic` \nc`rc`tur` concep-
tual`, conturånd o viziune profund umanist` [i
l`sånd deschis` \ntrebarea: „Cum poate fi 
arhitectura redat` oamenilor?”

1

2
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imagini 3D, pornind de la „\mblånzirea”

teritoriului s`lbatic [i ståncos al ]`rii

pentru amenajarea drumurilor [i ora-

[elor, poposind \n marile metropole ca

Sydney sau Melbourne [i \ncheindu-se

cu o viziune puternic conceptualizat`

asupra formelor viitorului. Rela]ia dintre

trecut, prezent [i viitor a fost discutat`

[i de pavilionul Olandei, realizat de

Rietveld Landscape. Echipa a abordat

problema miilor de cl`diri p`r`site (din

secolele XVII-XX) de pe teritoriul ]`rii,

propunånd, pentru acestea, interpret`ri

[i utiliz`ri creative – o folosire a

trecutului pentru definirea viitorului.

Numeroase pavilioane au redat \n mod

concret [i direct tema Bienalei,

generând locuri de \ntålnire [i pentru

schimburi culturale. Dintre acestea

merit` amintit proiectul generos al Marii

Britanii – Villa Frankenstein, o platform`

de comunicare \n cadrul unei alte

platforme de comunicare, cuprinzånd

un model la scar` 1/10 al stadionului

pentru Jocurile Olimpice de la Londra

(2012), la råndul lor prilej de \ntålnire

\ntre oameni din \ntreaga lume. Dup`

terminarea Bienalei, structura va fi

amplasat` \ntr-un spa]iu public al

Vene]iei, pentru a fi folosit` de

comunitatea local`.

Din expozi]ia de la Arsenale [i din fostul

pavilion al Italiei din Giardini, am

remarcat proiectele recente semnate

de SANAA (laurea]ii de anul acesta ai

premiului Pritzker [i birou \n care

activeaz` curatoarea Kazuyo Sejima),

\nscrise \n afara competi]iei. „Piesa cen-

tral`” a fost Rolex Learning Center din

Lausanne, dezv`luit \n detaliu vizitato-

rilor printr-un scurt film 3D realizat de

celebrul regizor Wim Wenders.

Reprezentantul Japoniei la Bienala din

2008, Junya Ishigami, a revenit [i anul

acesta cu instala]ia „Architecture as

Air”, o ilustra]ie a proiectului Chåteau

de la Coste, ce urmeaz` a fi construit \n

urm`torii ani [i care i-a adus Leul de

Aur pentru cel mai bun proiect. Olafur

Eliasson, inventivul artist-arhitect danez

stabilit la Berlin, a fost [i el prezent \n

cadrul Arsenale cu „Your Split Second

House”, o instala]ie dinamic`, propu-

nånd o abordare aproape sinestezic` a

rela]iei directe cu timpul [i spa]iul.

Nu \n ultimul rånd, am vrea s` amintim

mini-expozi]ia OMA, „Preservation”,

cuprinzånd 26 de proiecte prezentate \n

premier` [i care ilustreaz` o serie de

preocup`ri constante ale lui Rem

Koolhaas (laureat al Leului de Aur pen-

tru \ntreaga carier` \n 2010), precum

problema conserv`rii [i nevoia de a afla

ce anume trebuie salvat, dar [i ce poate

fi distrus sau abandonat. 

Acestea, la fel ca [i celelalte \ntreb`ri

lansate de „People meet in architec-

ture”, r`mân deschise. Uneori, \ns`,

schimbarea nu este determinat` de o

viziune concret` sau de solu]ii punc-

tuale, ci de adresarea \ntreb`rii corecte

[i de nenum`rate c`ut`ri. / ANCA

ROTAR

www.labiennnale.org

www.oar-bucure[ti.ro I  35

1, 2. Pavilionul României. 1:1. Foto: Cosmin Dragomir

3. OMA Preservation. Foto: Cosmin Dragomir

4. Pavilionul Olandei. Foto: Cosmin Dragomir

5. Pavilionul Regatului Bahrain. Foto: Cosmin

Dragomir

6. Pavilionul Marii Britanii. Foto: © British Council

5

3

4

6
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|
n primele zile ale Bienalei,

Fondazione di Venezia a anun]at

câ[tig`torii concursului pentru M9,

un nou pol cultural din zona Vene]ia-

Mestre. Mattias Sauerbruch [i Louisa

Hutton sunt arhitec]ii care, plecând de

la o structur` existent`, vor construi un

versatil [i complex Muzeu al Secolului

20. Ceremonia de premiere a avut loc \n

cadrul expozi]iei cu proiectele celor

[ase birouri invitate – Agence Pierre-

Louis Faloci (Fran]a), Carmassi Studio di

Architettura (Italia), David Chipperfield

Architects (Marea Britanie / Italia),

Mansilla + Tunon Arquitectos (Spania),

Sauerbruch Hutton (Germania) [i Souto

Moura Arquitectos (Portugalia) –,

g`zduit` chiar de vechea cl`dire din

Mestre.

Avându-i drept consultan]i pe Francesco

Dal Co [i pe speciali[tii universit`]ii

IUAV din Vene]ia, Funda]ia i-a ales pe

arhitec]ii de la Sauerbruch Hutton pen-

tru experien]a \n designul de muzee [i

pentru capacitatea de a lucra foarte

contextual, cu accent pe detalii de sit. 

Pe lâng` rolul fundamental pe care îl va

avea \n definirea identit`]ii culturale a

Vene]iei, M9 reprezint` un experiment

ambi]ios pentru crearea unui nou tip de

muzeu, \n rela]ie cu o tem` dificil` [i

important` – istoria secolului 20 –, ce va

fi ilustrat` printr-o abordare inter [i

transdisciplinar`. Spa]iile expozi]ionale

vor fi completate prin locuri de studiu [i

de discu]ii, prin expuneri interactive,

printr-un auditorium unde vor avea loc

conferin]e [i mese rotunde, precum [i

printr-o mediatec`-arhiv` ce le va per-

mite vizitatorilor s` consulte filme,

\nregistr`ri audio-video, \nregistr`ri

radio, fotografii [i texte reprezentative. 

www.m9museum.it
www.sauerbruchhutton.de

Î
n zilele de inaugurare a Bienalei de Arhitectur` de la

Vene]ia, Rem Koolhaas a prezentat publicului interna]ional

ineditul program academic pe care l-a conceput pentru o

nou` [coal` din Moscova: Strelka Institute for Media,

Architecture and Design. Pornind de la constatarea st`rii pre-

care în care se afl` ora[ele din Rusia [i de la ideea c` locul

cel mai potrivit pentru producerea unei adev`rate schimb`ri

în mediul urban este [coala, institutul Strelka î[i propune s`

educe o nou` genera]ie de speciali[ti, care s` beneficieze de

un bagaj complex de cuno[tin]e, trecând dincolo de barierele

conven]ionalului. 

Fondatorii – Sergey Adonyev, Ilya Oskolkov-Tsentsiper

(pre[edintele Strelka), Oleg Shapiro, Dmitry Likin [i Alexander

Mamut – l-au invitat pe Rem Koolhaas s` dezvolte un pro-

gram educa]ional pentru aceast` institu]ie. S-a considerat c`

doar el, prin abordarea analitic` a arhitecturii [i prin interesul

pe care l-a manifestat fa]` de Rusia de-a lungul timpului, ar

putea avea viziunea [i puterea de a pune bazele Institutului

din Moscova.

Strelka este un institut deschis absolven]ilor de studii supe-

rioare, dedicat dezvolt`rii unor noi perspective asupra

problemelor critice cu care se confrunt` Rusia de azi. În cam-

pusul s`u, Strelka adun` în acela[i loc arhitec]i, oameni de

cultur`, designeri [i profesioni[ti din sfera media, to]i ace[tia

aflându-se într-o rela]ie de interdisciplinaritate creativ`. {coala

este gratuit` [i deschis` totodat` [i absolven]ilor de peste

hotare, cursurile fiind ]inute în limba englez`. Pentru mai

multe detalii: www.strelkainstitute.com

M9 – un muzeu nou pentru un ora[ nou 

Strelka Institute for
Media, Architecture
and Design
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I
ni]iat în 1980 de Joseph Belmont,

premiul a fost relansat \n 2001, cu

sprijinul Cité Chaillot. O dat` la doi

ani, Ministerul organizeaz` un juriu care

selecteaz` câ[tig`torii din rândul profe-

sioni[tilor sub 35 de ani. Laurea]ii fac

obiectul unei campanii de promovare ce

implic` organizarea unei expozi]ii itine-

rante, editarea unui catalog [i alocarea

unui site web. Prezentat` într-o

scenografie marca Marchi & Marchi,

expozi]ia laurea]ilor din sesiunea 2009 –

2010 se înscrie, începând din acest an,

în cadrul unui program mai amplu, inti-

tulat „Colline des musées”. 

Dintre cele 234 de candidaturi depuse,

juriul a ales s` sus]in` atât lucr`ri mo-

deste, finalizate, cât [i idei ample,

r`mase în stadiul de proiect, atât timp

cât prezint` gesturi ancorate în realitate,

ce ridic` probleme contemporane  [i

care pot da na[tere unor dezbateri.

Expozi]ia [i catalogul lansate au scopul

de a oferi celor 15 laurea]i, francezi sau

str`ini, vizibilitatea [i recunoa[terea pe

care le merit`. 

În contextul triplei crize actuale: eco-

nomic`, social` [i de mediu, actorii

implica]i în dezvoltarea mediului sunt

nevoi]i s` regândeasc` modelele de

practic`, fiind obliga]i s` repereze noi

talente. AJAP ofer` un mare suport în

acest sens. Laurea]ii sesiunii 2007-2008

au fost implica]i în 229 de concursuri,

au ob]inut 53 de proiecte, au participat

la 74 de expozi]ii [i au primit 16 premii

[i distinc]ii, pân` în prezent.

Laurea]ii AJAP 2009-2010 sunt arhitec]ii

Julien Abinal/ Abinal & Ropars, Est-ce si

www.oar-bucure[ti.ro I 37

AJAP 2009 – 2010
Text [i foto: Loredana Brum`

Cité Chaillot a g`zduit, în perioada 11 iunie – 5 septembrie, expozi]ia
multimedia dedicat` tinerilor arhitec]i [i peisagi[ti laurea]i de c`tre
Ministerul Culturii [i Comunic`rii.

ainsi/ Xavier Wrona, Fabriques

Architectures Paysages/ Pierre Janin &

Rémi Janin, Freaks FreeArchitectes/

Guillaume Aubry, Cyril Gauthier & Yves

Pasquet, Ilham Laraqui/ Laraqui –

Bringer Architecture, Stéphane Malka,

NP2F / François Chas, Nicolas Guerin,

Fabrice Long & Paul Maitre-Devallon,

Olgga Architectes / Guillaume Grenu,

Nicolas Le Meur & Alice Vaillant, Julien

Perraud/ Raum Architectes, Thomas

Raynaud/ Building Building, Stéphanie

Vincent/ Berranger& Vincent

Architectes, Emmanuelle Weiss [i pei-

sagi[tii A+R Salles Paysagistes / Amélie

& Rémi Salles, PRAXYS / Thomas

Boucher, Marion Vaconsin/ Bouriette&

Vaconsin – Architectes Urbanistes

Paysagistes. /

Pentru mai multe detalii:

http://www.ajap.culture.gouv.fr/
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Materiale care ne inspir`

D
atorit` preocup`rii de a asigura o termoizolare

eficient`, pentru fiecare element de construc]ie al unei

cl`diri, produsele Austrotherm sunt adresate oric`rui

tip de investi]ie: locuin]e, imobile de birouri, spitale, [coli,

cl`diri industriale. Astfel, pe lâng` termoizolarea fa]adelor,

domeniu în care Austrotherm nu mai are nevoie de

recomand`ri, pot fi abordate, cu cele mai bune rezultate,

lucr`ri la nivelul funda]iilor, subsolurilor, teraselor clasice sau

inversate, plan[eelor intermediare, chiar acoperi[urilor

(mansardate sau nu). Nu în ultimul rând, pot fi realizate 

fa]ade ventilate cu diferite tipuri de finisaje uscate. 

Cu aceea[i siguran]` pot fi abordate lucr`ri speciale, precum

ob]inerea pantei unei terase cu ajutorul polistirenului de pant`

(lucrare de referin]`: sediul Dedeman din Bac`u – 500 mm

grosime maxim`) sau termoizolarea unei terase cu trafic auto

(rezisten]` la compresiune de pân` la 70 t/mp).

Oferta companiei Austrotherm, cunoscutul produc`tor de polistiren
expandat [i extrudat pentru construc]ii, permite speciali[tilor s`
abordeze termoizolarea ca pe o lucrare unitar`, complet` [i în acela[i
timp stimulatoare pentru spiritele creative.
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Avantajele polistirenului de pant`:
• Reducerea greut`]ii totale a sistemului (deci consum redus

de beton pentru structura de rezisten]`);

• U[urin]a în utilizarea [i aplicarea polistirenului, creat special

pentru fiecare proiect în parte;

• Reducerea timpului de realizare a proiectului (nu se mai

a[teapt` înt`rirea betonului;

• În`l]imea total` a sistemului este mult mai mic` 

(nu mai este nevoie de termoizolare suplimentar`);

• Costurile totale mai mici.

Secretul succesului companiei 
Austrotherm este calitatea produselor.

În cazul polistirenului expandat grafitat,

se poate vorbi despre un randament cu

20% mai mare fa]` de cel al variantelor

conven]ionale, datorit` compozi]iei

îmbog`]ite cu grafit. Porozitatea des-

chis`, forma muchiilor (drepte sau

f`l]uite), conductivitatea termic` redus`

[i rezisten]a mecanic` deosebit`

(compresiune, trac]iune, încovoiere), la 

o greutate redus`, sunt al]i cå]iva

parametri care vin în sprijinul proiec-

tan]ilor, constructorilor [i, desigur, 

beneficiarilor. Polistirenul extrudat

Austrotherm XPS® TOP exceleaz` 

prin rezisten]a la compresiune, caracte-

risticile termoizolante, comportamentul

deosebit în mediu umed [i impermea-

bilitatea la vapori datorat` porozit`]ii

închise. Pentru o aderen]` mai bun` a

adezivului sau tencuielii, anumite tipuri

de extrudat sunt prev`zute cu stria]ii. 

O calitate la fel de important` a

polistirenului de la Austrotherm este

caracterul ignifug, conform normelor

europene în vigoare (nu ia foc 

[i nu între]ine arderea).

Printre numeroasele servicii oferite de

Austrotherm, arhitec]ii [i inginerii pot

beneficia de consultan]` tehnic` de

specialitate, prin care sunt puse la

dispozi]ia celor interesa]i solu]ii potrivite

situa]iilor particulare pe care le impune

fiecare lucrare în parte. Al`turi de

documenta]ia obi[nuit`, pentru fiecare

tip de polistiren [i mod de aplicare

(bro[uri tehnice, cataloage, detalii CAD

cu produse [i sisteme de izolare),

Austrotherm asigur` suport tehnic

personalizat [i consultan]` tehnica de

[antier, toate la acelea[i standarde

înalte, concepute în Austria [i adaptate

particularit`]ilor pie]ei romåne[ti.

Zone unde pot fi folosite diferitele tipuri de polistiren
expandat Austrotherm EPS®

fa]ade tencuite, pe structuri u[oare [i ventilate

plan[ee de pod [i plan[ee intermediare

acoperi[uri în pant`, termoizolare peste astereal` [i

între c`priori

terase circulabile [i necirculabile

pardoseli pe dal` flotant` [i pe structur` de lemn

spa]ii frigorifice

pardoseli înc`lzite (pl`ci cu nuturi)

pardoseli înclinate (polistiren de pant`, alternativ` la

betonul de pant`)

Zone unde pot fi folosite diferitele tipuri de polistiren
extrudat Austrotherm XPS®

terase circulabile, de trafic intens, [i necirculabile

terase cu trafic auto

terase cu vegeta]ie

izola]ii la soclu

pardoseli industriale

pl`ci a[ezate pe sol (radier general)

spa]ii frigorifice

grinzi, centuri, stâlpi

pere]i de subsol

acoperi[ în pant` peste astereal`
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P
roiectul a început s` ia form`

odat` cu ini]ierea unei noi politici

urbane a c`rei esen]` î[i are ori-

ginile în 1977, odat` cu alegerea noului

primar, Jacques Chirac. Spre sfâr[itul

anilor ‘70, Parisul începe s` con[tien-

tizeze poten]ialul dezvolt`rii zonei din

sud-estul capitalei. 

Mult timp fiind marcat` de o dominant`

rural`, aceast` arie implica o serie de

importante antrepozite viticole, datând

din secolul XVIII [i în jur de 500 de

arbori de foarte bun` calitate. De

asemenea, în aceast` zon` au fost

g`site resturi din vase comerciale,

datând din Antichitate, în jurul anului

4000 î.e.n.

Zona de interven]ie a fost divizat` în trei

p`r]i, cu func]iuni distincte [i comple-

mentare: un parc de 13 ha, care
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Cartierul Bercy – dezvoltare durabil` în
numele memoriei
Text [i foto: Loredana Brum`

Calitate, spa]iu public, armonie, continuitate, memorie, patrimoniu –
sunt cuvintele ce au stat la baza dezvolt`rii cartierului de pe malul drept
al Senei, din sud-estul Parisului.

2

1

30-46_externe+publicatii  10/21/10  3:03 PM  Page 40



www.oar-bucure[ti.ro I 41

genereaz` organizarea întregului spa]iu,

un grup de locuin]e, aflat în imediata

vecin`tate a parcului [i o zon` dedicat`

activit`]ilor comerciale.

]inând cont de numeroasele vestigii [i

m`rturii g`site aici, importante pentru

istoria local`, parcul a început s` se dez-

volte în jurul conceptului de „gr`dinile

memoriei”. Astfel, acesta trebuia s`

creeze o leg`tur` între locuin]ele con-

temporane [i situl industrial, s`

cuprind` echipamentele [i dot`rile

necesare într-un astfel de demers, s`

asigure desf`[urarea numeroaselor

activit`]i de relaxare pentru locuitorii din

cartier [i s` dea na[tere unei identit`]i

noi, locale, pe care s` o valorizeze. 

În 1987, a fost organizat un concurs

interna]ional pentru proiectarea parcului.

În cele din urm`, a fost selectat` o

echip` francez`, format` din 

M. Ferrand, J.-P. Feugeas, B. Leroy, 

B. Huet [i Le Caisne.

Problemele impuse de acest proiect au

fost numeroase, începând cu eliberarea

zonei viticole, amenajarea terasei din

imediata vecin`tate cu Sena, 

continuând cu implantarea unei sta]ii de

metrou [i a zonei de intrare, o cl`dire

realizat` de F. Gehry.

Pe de alt` parte, s-a pus problema 

dezvolt`rii zonei de locuin]e. Aceasta

implica realizarea a 1.400 de 

apartamente [i a dot`rilor necesare,

într-un front cu o lungime de 400 m, pe

latura nord estic` a parcului. Un melanj

între comand` public` [i coordonare

arhitectural` privat`, proiectul a avut ca 

obiectiv major realizarea unei coeziuni

formale între diferitele cl`diri ce urmau

s` alc`tuiasc` acest front [i rela]ionarea

lor cu parcul.

Din punct de vedere administrativ, zona

de locuin]e a fost finan]at` din fonduri

1. Cinemateca francez`, cl`dire realizat` de Frank

Gehry, la intrarea în parc, din zona nord – estic`

2. Barier` fonic` la accesul din zona nord – vestic` a

parcului. În spatele barierei, se afl` Quay de Bercy, un

bulevard cu trafic rutier intens, Sena [i podul care

leag` parcul de Biblioteca Na]ional`; 3. În dreapta, se

afl` un fost antrepozit, transformat în spa]iu

expozi]ional; în stânga este amenajat` o gr`din` de

legume, subiect de studiu pentru elevi; în fundal, se

afl` frontul de locuin]e mixte, realizate la sfâr[itul

anilor ’90; 4. Zona comercial` din partea de sud a par-

cului. O parte dintre construc]ii sunt vechile antre-

pozite, restaurate, altele sunt cl`diri noi, realizate în

stilul celor originale. În pavaj, sunt vizibile [inele origi-

nale, care asigurau transportul m`rfii dinspre Sena,

înspre antrepozite; 5. Trecere dinspre parc, înspre

zona comercial`; 6. Cl`dire de birouri, pe malul stâng

al Senei, zona Tolbiac nord; 7. Cl`dire de birouri, pe

malul stâng al Senei, zona Masséna nord; 8. Pers-

pectiv` de ansamblu, Avenue de France, bulevardul

principal, din noul cartier de pe malul stâng al Senei. 

9. Locuin]e sociale, pe malul stâng al Senei, în imedia-

ta vecin`tate a Bibliotecii Na]ionale. 

4

3

5
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rural al zonei de dinaintea interven]iei

actuale, o mic` podgorie, ca simbol al

activit`]ii principale dezvoltate aici etc.

Pe de alt` parte, au fost p`strate [inele

care asigurau transportul butoaielor de

vin, din port la antrepozite. Dispunerea

acestora, perpendicular pe malul Senei, 

a generat o tram` ortogonal`, 

suprapus` peste cea tematic`. Un alt

aspect important a fost izolarea fonic` 

a parcului de traficul auto de pe malul

Senei. În acest sens, s-a optat pentru

ridicarea unui parapet de beton, la

nivelul str`zii, [i coborârea treptat` 

a nivelului de c`lcare pentru esplanada

din parc. De asemenea, în zona de

acces dinspre podul care face leg`tura

cu Biblioteca Na]ional`, a fost 

amenajat` o fântân` artezian` care s`

acopere, par]ial, zgomotul ma[inilor. 

Partea reziden]ial` a fost proiectat` de

arhitec]i diferi]i [i implic` atât aparta-

mente de lux cu suprafe]e generoase,

cât [i locuin]e sociale. La aceast`

sec]iune de cartier au lucrat 35 de

echipe de arhitec]i, în mare parte, 

speciali[ti recunoscu]i, al c`ror nume a
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publice [i coordonat` de SEMAEST

(Société d'Economie Mixte

d'Aménagement de l'Est parisien) [i

APUR (Atelier Parisien d'Urbanisme).

Au fost selectate echipe diferite de

arhitec]i de renume care, în cele din

urm`, s` faciliteze [i achizi]ionarea 

imobilelor.

Cea de-a treia zon` a cartierului, cea

comercial`, s-a dezvoltat pe o întindere

de 14 ha, pe latura estic` [i sud-estic` 

a parcului. Aici, se urm`rea dezvoltarea

unui centru de afaceri [i reinstalarea

antreprizelor viticole [i dezvoltarea altor

activit`]i comerciale care s` se

raporteze la vecin`t`]i, în special parcul

[i locuin]ele. Realizat` din fonduri 

private, partea comercial` a cartierului

Bercy a întâmpinat numeroase proble-

me pân` la definitivarea sa, de la 

stabilirea tipurilor de activit`]i 

comerciale, în func]ie de locuitorii din

zon`, pân` la prezervarea unui num`r

important de arbori (urmare a

protestelor organiza]iilor ecologiste), 

a monumentelor [i regândirea locurilor

de parcare. Pentru finalizarea parcului,

proiectul a durat zece ani: [apte ani

pentru studii [i aprob`ri, trei pentru

[antierul efectiv. În cele din urm`, s-a

optat pentru realizarea a nou` zone

tematice, toate raportate la memoria

locului – esplanada, care cuprinde 

o serie de arbori prezerva]i, o gr`din`

de legume, care aminte[te de aspectul

7
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facilitat vânzarea apartamentelor, 

implicit amortizarea investi]iei, precum

[i stabilirea unui dialog armonios între

toate construc]iile implicate [i parc.

De cealalt` parte, zona comercial` a

fost împ`r]it` în dou` sec]iuni distincte:

o cl`dire principal` de tip mall, înspre

malul Senei, pentru g`zduirea 

cinematografelor [i a unei p`r]i din

magazine, [i o serie de construc]ii ce

preiau forma antrepozitelor viticole,

desf`[urate, de o parte [i de alta, de-a

lungul unui ax, perpendicular pe Sena,

generat de o serie de [ine de tren din 

secolul XVIII.

Per ansamblu, cartierul este bine

închegat [i raportat la structura întregu-

lui ora[, iar acest lucru este vizibil din

anima]ia continu` din spa]iul public.

Îns`, pentru ca lucrurile s` func]ioneze

în aceast` manier` integrat`, au fost

necesari aproape treizeci de ani de

studii, dialog continuu [i profesionalism.

F`r` a avea dimensiuni impresionante,

Bercy este important [i din perspectiva

dezvolt`rii urbane de ansamblu, întrucât

a constituit punctul de pornire spre

extinderea Parisului în zona de sud-est.

La nici zece ani de la începerea demer-

surilor pentru Bercy, au început studiile

pentru cel`lalt mal al Senei. Astfel, au

ap`rut cartiere de birouri, amenaj`ri

sportive, dot`ri publice [i locuin]e pen-

tru tineri, structurate în alte [ase noi

cartiere, unele finalizate, altele înc` în

lucru: Austerlitz Nord, Tolbiac Nord,

Masséna Nord, Masséna Chevaleret [i

Austerlitz Sud. 

Diferite ca structur`, form` [i abordare,

toate aceste arii din vecin`tatea Senei

au în comun un concept extrem de

important: dezvoltarea durabil`. În acest

sens, dac` e s` prelu`m modelul, ar 

www.oar-bucure[ti.ro I 43
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9

trebui s` avem în minte urm`toarele: c`

astfel de proiecte nu se realizeaz` între

dou` mandate la prim`rie – pentru

exemplele de fa]`, vorbim despre o

durat` între 30-40 de ani; c` este 

necesar un dialog continuu între to]i

actorii implica]i, pe toat` durata proiec-

tului – administra]ie local`, antreprenori,

profesioni[ti, societate civil`; c` atunci

când intervenim într-un context cu o

amprent` istoric`, o mare parte dintre

eforturi se concentreaz` asupra g`sirii

solu]iilor optime între prezervarea 

patrimoniului [i armonizarea acestuia cu

contextul actual; [i, mai ales, c` toate

interven]iile se raporteaz` la contextul

ora[ului în ansamblul s`u. 
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44 I ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL   I #30

E
ditat` de Zeppelin [i Editura

Universitar` „Ion Mincu",

Bucure[ti, cartea este o viziune a

unui cercet`tor, teoretician român,

asupra unor opere de arhitectur`

american` apreciate în publica]iile

profesionale de specialitate din toat`

lumea. La baza elabor`rii acestui volum

se afl` dorin]a de a oferi arhitec]ilor, dar

[i publicului mai larg, repere semnifi-

cative [i interpret`ri critice asupra

fenomenului arhitectural american, care

a avut o influen]` uria[` asupra \ntregii

culturi actuale. 

Num`rul mare al cl`dirilor vizitate este

justificat de dorin]a de a avea o viziune

comprehensiv` asupra fenomenului

arhitectural contemporan, în care

conflictul dintre globalizarea

profesional` [i imperativul adapt`rii la

contexte particulare atrage aten]ia în

mod special. Nu mai pu]in semnificativ

este faptul c` aproape jum`tate din

obiectele excep]ionale vizitate în Statele

Unite sunt realizate de arhitec]i care

provin din alte state ale lumii, forma]i în

alte sisteme culturale.

Arhitec]ii prezen]i \n aceast` carte 

acoper` toate curentele estetice

importante, direc]iile majore actuale,

dar [i zona de experiment. |i amintim

doar pe Frank Lloyd Wright, Mies van

der Rohe, Louis Kahn, I.M. Pei, Robert

Venturi, Philip Johnson, Richard Meier,

Santiago Calatrava, Frank O. Gehry,

Peter Eisenman, Steven Holl, Rafael

Moneo, Daniel Libeskind, Zaha Hadid,

Tadao Ando, Rem Koolhaas, Morphosis,

David Adjaye…

Cartea are un caracter interdisciplinar,

intersectând arhitectura, teoria identit`]ii,

referin]ele sociologice sau trimiterile la

istoria locurilor sau la cea a ideilor. 

A
dresåndu-se atåt profesioni[tilor

din domeniul arhitecturii, cåt [i

publicului larg, „Laborator01”

cuprinde o palet` de subiecte reprezen-

tative pentru \ntrunirile Zeppelin:

proiecte de arhitectur` cu componente

puternice, sociale [i comunitare,

locuin]e foarte mici, interven]ii \n spa]ii

publice, reac]ii la contextul construit,

logic` [i ra]iune estetic`, ac]ionism [i

nonconstruc]ie, discurs antiretoric,

ora[ul creativ, proiecte de art` contem-

poran` [i alte resurse pentru ora[.

Prin modalitatea de prezentare, publi-

ca]ia sensibilizeaz` agreabil asupra unor

aspecte de maxim` importan]` [i actu-

alitate, constituind astfel simultan 

rezultat al cercet`rilor \n domeniu [i

punct de pornire pentru dezvoltarea de

noi concepte adaptate problemelor [i

exigen]elor contemporane.

Avangarda American`.
50 de ani de arhitectur` – 
de la modernism la minimalism

Zeppelin – dou` titluri noi

zeppelin
Laborator01 
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C
u un format mic, de buzunar,

aceast` carte aduce la un loc

proiectele de dezvoltare urban` [i

de arhitectur` care au transformat \n

ultima perioad` Hamburgul \ntr-unul din-

tre cele mai dinamice ora[e ale Europei,

accentul \ndreptându-se c`tre aspectele

de protejare a patrimoniului construit.

Publica]ia poate fi privit` ca un inedit

album de arhitectur` contemporan`, dar

[i ca un ghid de vizitare a Hamburgului,

pentru to]i cei interesa]i de regenerarea

[i transform`rile urbane.

Un juriu de exper]i a selectat pentru

cele aproape 300 de pagini 75 de

proiecte, toate având la baz` o cl`dire-

monument care a fost recuperat`,

transformat` [i/sau reconvertit`.

Prezentarea nu este una monoton`, ci

\ncorporeaz` \n structura c`r]ii portrete

scurte ale tuturor zonelor urbane din

Hamburg: Hamburg-Mitte, Altona,

Eimsbuttel, Hamburg-Nord, Wandsbek,

Bergedorf [i Harburg. Acestora li se

adaug` mici h`r]i care arat` pozi]ia

fiec`rui proiect \n cadrul ora[ului [i

indica]ii pentru a ajunge acolo cu

ajutorul mijloacelor de transport \n

comun, precum [i o hart` deta[abil` de

mari dimensiuni, amplasat` \ntr-un

buzunar special la finalul c`r]ii.

Un ora[ cu o istorie agitat`, Hamburgul

se re-inventeaz` \n prezent \n acord cu

via]a sa cosmopolit`, ale c`rei direc]ii

sunt date de cre[terea popula]iei [i de

schimb`rile economice pozitive. Spre

deosebire de alte momente de prospe-

ritate, o deosebit` aten]ie este acordat`

acum (re)integr`rii cl`dirilor de

patrimoniu \n imaginea contemporan` a

ora[ului, \ntr-o complex` [i dinamic`

rela]ie \ntre nou [i vechi. Evitând o

abordare rigid` a restaur`rii/reconver-

siei, majoritatea proiectelor dezv`luie

utiliz`ri [i model`ri surprinz`toare ale

spa]iilor, precum [i o aten]ie

des`vâr[it` pentru detalii. Amintim doar

câteva proiecte: recuperarea complexu-

lui Sprinkenhof (Kleffel Kohnholdt und

Partner Architekten), transformarea

vechii fabrici de miere \ntr-un centru

cultural (Dohse & Stich Architekten),

reconversia unui bunc`r din timpul celui

de-al Doilea R`zboi Mondial, parte a

programului IBA (HHS Planer +

Architekten AG), Filarmonica Elbe \n

zona portuar` Hafen City (Herzog & de

Meuron), noul sediu Unilever (Behnisch

Architekten) sau recuperarea vechiului

tunel Elbe (HPA Hamburg Port

Authority).

www.jovis.de
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Hamburg: Architecture of a Changing
City. Urban Development and the
Protection of Monuments
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