
 
 

Igloo – 122 – Un an la \n l̀]ime! 

|ncepem primul num`r al acestui an cum se cuvine, \n plin  ̀iarn ,̀ a se citi cu recomand`ri 
c l̀duroase pentru cei care se \ncumet  ̀ s  ̀ \nfrunte gerul [i cu pove[ti la/pe \n l̀]ime 
pentru cei care prefer  ̀confortul unei locuin]e calde.  

Am preg t̀it un dosar despre trei dintre cele mai spectaculoase turnuri moderne, care se 
remarc  ̀ prin puterea de a aduce schimb`ri de paradigm  ̀ [i concept – The Met 
redefine[te creative [i ecologic locuirea pe vertical  ̀ \n zonele tropicale, Aqua Tower 
rela]ioneaz  ̀ cu ]esutul urban, dovedindu-[I astfel sustenabilitatea. Cåt despre Mode 
Gakuen Cocoon Tower din Tokio, un campus universitar cu totul ie[it din comun, trebuie 
precizat de la \nceput c  ̀reprezint  ̀o adev`rat  ̀surs  ̀de inspira]ie pentru cei aproximativ 
10.000 de studen]i pe care \i ad`poste[te.  

 

Tot din acest num`r, afla]i povestea “copacului tehnologic” propus de echipa DSBA \n 
competi]ia pentru Taiwan Tower dintr-un interviu cu arhitectul Dorin {tefan.  

Tot o construc]ie inedit  ̀ pe \n l̀]ime, care se remarc  ̀ printr-un concept inspirat din 
tehnica origami este cl`direa de birouri proiectat  ̀ de arhitecta francez  ̀ Manuelle 
Gautrand, amplasat  ̀\n imediata vecin t̀ate a Arcului de Triumf.  

Revenind la peisajul autohton, ne-a atras aten]ia o recent  ̀restaurare din Bucure[ti. Este 
vorba de cafeneaua Vecchio, situat  ̀la intersec]ia str`zilor {epcari [I Covaci, despre care 
se spune c  ̀este chiar prima cafenea a Bucure[tilor, construit  ̀spre sfår[itul secolului al 



 
XVIII-lea. Cum a reu[it echipa de proiectare s  ̀ \mbine vechiul cu noul, v  ̀ l`s`m s  ̀
descoperi]i din articolul din revist  ̀[i, de ce nu, din experien]a personal .̀  

Ne-ar fi pl`cut s  ̀v  ̀povestim despre casa Cantacuzinilor din M`gureni cu entuziasm – 
din nefericire, cl`direa se afl  ̀\ntr-o stare de degradare avansat ,̀ la fel cum se \ntåmpl  ̀cu 
mare parte din ceea ce constituie patrimoniul na]ional. Se pare c  ̀doar s t̀enii au grij  ̀s`-
[i “valorifice” vechile ruine, lipindu-[I casele [I grajdurile de zidurile cantacuzine.  

 

|n schimb, proiectele prezentate \n suplimentul de cultur  ̀Oogli sunt originale [i optimiste. 
Amintim c\teva: albumul “Colorånd griul”, sub semn t̀ura lui Cosmin N`sui, lucr`rile 
artistului Ciprian Mure[an, prezentat de The New York Times ca “unul dintre cei cå]iva 
tineri arti[ti romåni cu un talent remarcabil”.  
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