
Petrom City
Noul sediu Petrom din Bucure[ti î[i propune s` fie o afirma]ie de propor]ii deloc neglijabile a principiilor unei
companii aflate în plin` dezvoltare. Filosofia brandului, dezvoltat` în jurul triadei pionierat – parteneriat – profe-
sionalism trebuia exprimat` cât mai fidel de proiectul ce urma s` aduc` angaja]ii, r`spândi]i în peste 10 cl`diri,
într-un singur loc, un sediu al comunic`rii deschise, informa]iei [i dezvolt`rii.

Dou` fe]e ale locuirii
În vechiul cartier românesc {cheii Bra[ovului de la poalele Tâmpei, unde case din vremuri trecute, înghesuite [i
modeste, genereaz` un labirint de str`du]e cu mult farmec [i spirit de comunitate, arhitectul R`zvan Dracea a
creat o locuin]` unifamilial` care, prin exteriorul neutru, se integreaz` armonios în specificul zonei, dar care, în
interior, în spa]iul privat, fascineaz` prin imaginea modern`.

Centrul Cultural Gabriela Mistral, Santiago de Chile
Proiectul prezentat în aceste pagini este un exemplu de structur` deja existent` care a primit o a doua [ans`,
dup` incendiul care a devastat-o în anul 2006. Ast`zi, noua cl`dire constituie un canal important de promovare
a activit`]ilor pe care le g`zduie[te, împingând oferta cultural` [i c`tre exterior. Ea ofer` ora[ului o infrastructur`
public` nou`, contemporan`, tocmai printr-o serie de spa]ii publice de calitate ridicat`: vorbim de un spa]iu de
dicat artelor [i culturii, deschis publicului, care integreaz` comunitatea local` în activit`]ile sale zilnice.

O cas` valencian`
Frumuse]ea atipic`, accidentat`, a peisajului stâncos în care se desf`[oar` proiectul a dus la o abordare cu totul
[i cu totul special` a temei, f`r` s` contrazic`, totu[i, legile gravita]iei. Astfel, casa se desf`[oar` pe trei niveluri,
ocupând semnificativ mai pu]in spa]iu decât las` impresia la prima vedere. Volumetria casei se conformeaz`
treptelor terenului, fiecare etaj extinzându-se pe suprafa]a l`sat` liber` de versantul de piatr` ce caracterizeaz`
amplasamentul. Materialul din care a fost construit` casa – c`r`mida – este în mod interesant tectonic, masiv [i,
în acela[i timp, apt s` îmbrace forme moderne, ie[ite din canoanele estetice uzuale.
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|ntor[i de la Vene]ia, v-am preg`tit un dosar special
despre edi]ia de anul acesta a Bienalei de Arhitectur`,
desf`[urat` sub motto-ul “People Meet in Architecture”.
Ve]i putea afla care au fost pavilioanele noastre prefer-
ate [i evenimentele care ne-au atras aten]ia. Am stat de
vorb` [i cu echipele care au realizat cele dou` proiecte
ce reprezint` \n acest an România, 1:1 [i Superbia, care 
s-au bucurat de numeroase aprecieri atât din partea
presei interna]ionale, cât [i a publicului.
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