
igloomedia anun]` lansarea celui de-al treilea album din seria “Case din România”, inclus` \n colec]ia igloobest [i dedicat` proiectelor
reziden]iale de calitate din peisajul autohton. 
Seria “Case din România” a fost demarat` \n anul 2007, din dorin]a de a prezenta proiecte de locuin]e ce au marcat o evolu]ie clar` \n
arhitectura reziden]ial` de dup` 1990. 
Urmând direc]ia deja consacrat` de precedentele „Case din România 1 & 2”, noul album prezint` o selec]ie de 16 proiecte reziden]iale
noi, care se remarc` prin calitatea arhitecturii [i a locuirii. 
Dac` la primul album dedicat locuin]elor, m`rturiseam dificultatea – dar [i satisfac]ia - de a g`si \n peisajul arhitecturii autohtone astfel de
exemple de “arhitectur` bun`”, acum, la cel de-al treilea album, ne-a bucurat faptul c` proiectele de calitate s-au \nmul]it [i din ce \n ce
mai mul]i beneficiari aleg s` construiasc` al`turi de arhitec]i profesioni[ti, cerându-le [i impunându-le anumite standarde. 
Purtând semn`tura unor arhitec]i români recunoscu]i, casele prezentate \n album se g`sesc \n diverse regiuni ale ]`rii (majoritatea \ns` \n
Bucure[ti [i \n jurul lui) [i pun \n eviden]` limbaje formale diferite, solu]ii spa]iale ingenioase, rezolv`ri surprinz`toare, recuper`ri [i trans-
form`ri, perspective curajoase. Aspectul ce une[te toate aceste proiecte este  grija pentru coeren]a ansamblului, pentru crearea unei
anumite ambian]e, precum [i o corect` \n]elegere a spa]iului [i a nevoilor contemporane de locuire. 
“Case din România 3” reprezint` atât un compendiu de sugestii pentru cei interesa]i de construc]ia propriei locuinte, cât [i un instrument
informativ pentru cei care doresc s` se informeze \n leg`tur` cu starea real` a arhitecturii domestice autohtone sau, pur [i simplu, o carte
care nu trebuie s` lipseasc` din biblioteca pasiona]ilor de arhitectur` [i design de calitate. 

Din sumar:

Casa D.
Proiect: arh. Bogdan Babici
Volumetria acestei locuin]e premiate la Anuala de Arhitectur` Bucure[ti 2010 este una dintre cele mai simple: un corp plin alb din care
sunt decupate patru col]uri, diametral opuse dou` câte dou`. Consolele albe, precum [i consecven]a cu care este respectat principiul
plin-gol induc \ns` o anumit` tensiune psihologic`, individualizând locuirea. Interiorul reia la scar` redus` tema decupajelor \n volume albe
[i a corpurilor suspendate \n consol`. Amenajarea exterioar` urm`re[te linia general` simpl` prin expunerea unor suprafe]e vaste [i
continue de gazon \n curtea din spate, alternate cu lastre mari din piatr` \n gr`dina din fa]`.

Casa A.
Proiect: arh. Stefan Bianco
Pentru a valorifica structura terenului, generând totodat` o suprafa]` semnificativ` de spa]iu verde, arhitectul a conceput casa ca o
al`turare, simpl` [i concis`, de corpuri geometrice, desf`[urate orizontal, cu propor]ii care se repet` tocmai pentru a oferi coeren]` [i
unitate. Practic, exist` dou` corpuri a c`ror leg`tur` se realizeaz` printr-o “pasarel`” vitrat`: cel principal – locuin]a propriu-zis` -, care
cuprinde zona de zi, diningul, buc`t`ria [i alte spa]ii anexe la parter, iar la etaj dormitoarele, [i cel secundar pentru entertaiment, unde
g`sim un living extrem de spa]ios [i echipat corespunz`tor, precum [i alte spa]ii destinate relax`rii (saun`, spa, piscin`).

Cas` pe strada G. Georgescu
Proiect: arh. Radu Teac`
Aceast` locuin]` generoas` se dezvolt` \n jurul unei cur]i interioare \n care reg`sim o sensibil` [i subtil` apropiere de natur`, prin
integrarea \n spa]iul construit a elementelor primordiale: ap`, mineral, vegetal. Chiar dac` are o volumetrie ce se dezvolt` perimetral pe
sit, casa nu \ntoarce spatele str`zii [i nici cl`dirilor \nvecinate, majoritatea construite la sfâr[itul secolului XIX - \nceputul secolului XX:
arhitectul a reu[it o bun` integrare \n fondul construit nu doar prin respectarea unor condi]ii de \n`l]ime, distan]e \n plan, materiale sau
culori folosite, ci mai ales prin preluarea [i interpretarea unor elemente de vocabular considerate valoroase, precum ferestrele verticale de
pe fa]ada principal`. 

Albumul se va g`si în libr`rii începând cu data de 25 octombrie [i pe siteul  www.igloo.ro 
Pute]i r`sfoi aici un preview al albumului.
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Despre igloomedia

Editura igloomedia a fost \nfiin]at` \n 2001. \n prezent, este una dintre pu]inele companii editoriale din România specializate \n publicarea c`r]ilor de arhi-
tectur`, design interior [i patrimoniu. Prin programul s`u editorial, igloomedia \[i propune s` contribuie la conturarea unui spa]iu public coerent, prezen-
tând atât exemple locale, cât [i din str`in`tate. Misiunea sa, declarat` \nc` de la \nceput, este ridicarea standardelor culturii vizuale \ntr-o societate care \[i
caut` \nc` reperele \n domeniul arhitecturii [i al politicilor urbane.
igloomedia num`r`, \n prezent, [apte serii editoriale, pe care le diversific` de la an la an. Cel mai cunoscut produs al s`u este revista lunar` igloo
habitat&arhitectur`, situat` la interferen]a unor interese dintre cele mai variate: arhitectur`, design, patrimoniu, cultur`
urban`, art` contemporan`.


