
Jan Gehl revine la Bucure ști pentru a lansa „Ora șe pentru oameni” 

 

La invita ția igloo media, renumitul arhitect danez Jan Gehl v a fi 
prezent pentru a doua oar ă în Bucure ști și va sus ține miercuri 6 
iunie, ora 18.00, în Aula Bibliotecii Centrale Univ ersitare Bucure ști, 
conferin ța de lansare a c ăr ții „Ora șe pentru oameni”, o lucrare de 
referin ță pentru to ți cei interesa ți de evolu ția spa țiului urban 
contemporan .  

 

După succesul lans ării c ăr ții „Via ța între cl ădiri. Utiliz ările 
spa țiului public” în iunie 2011, Jan Gehl revine în Buc ure ști pentru o 
dezbatere despre cum pot fi redate ora șele de ast ăzi oamenilor, un 
subiect important și relevant pentru Bucure ști în contextul 
apropiatelor alegeri locale.  

Un veteran al proiect ării urbane, Jan Gehl a dovedit o în țelegere 
profund ă a modului în care folosim ora șul, iar „Ora șe pentru oameni”, 
cea mai recent ă carte a sa, grupeaz ă toate cuno știn țele dobândite de-a 
lungul carierei pentru îmbun ăt ățirea spa țiilor urbane și a calit ății 
vie ții în ora șe.  

Arhitectul Jan Gehl a transformat ora șe din întreaga lume, bazându-se 
pe cercetarea direct ă a spa țiilor publice și discutând cu oamenii 
despre ce și-ar dori. Fie c ă a fost vorba de Copenhaga, ora șul în care 
locuie ște și ast ăzi, de New York, metropola care și-a propus s ă devin ă 
un model de sustenabilitate reorientându-se c ătre oameni, sau de 
Guangzhou, într-o continu ă transformare, motto-ul s ău a ramas tot 
timpul acela și: „doar arhitectura care ia în calcul scara uman ă și 
interac țiunile care se produc la nivelul ei este o arhitect ur ă de 
succes”.  

Cu to ții ar trebui s ă avem posibilitatea de a vedea un copac de la 
fereastr ă sau s ă st ăm pe o banc ă în apropiere de cas ă, lâng ă un loc de 
joac ă pentru copii, sau s ă ajungem pe jos la un parc în maximum zece 
minute. Zonele bine proiectate îi inspir ă pe oamenii care locuiesc 
acolo, în timp ce ora șele prost concepute î și agreseaz ă cet ățenii.  

„Poate cel mai puternic mesaj pe care Jan Gehl l-a transmis în vizita 
sa în Bucure ști din 2011 a fost c ă la noi este altfel nu poate s ă mai 
fie o scuz ă. Asta s-a spus și în Copenhaga lui natal ă la începutul 
anilor ‘60, asta a auzit la început și în New York și la Melbourne și 
la Amman. Asta se aude acum și la Bucure ști, unde se spune c ă trebuie 
și noi s ă ne consum ăm modernitatea, s ă ne finaliz ăm infrastructura, c ă 
în 1989 românii și-au câ știgat dreptul de a conduce ma șina. Jan Gehl 
arat ă îns ă de mai multe decenii c ă omul, nu ma șina, trebuie s ă fie în 
centrul actului de a gândi ora șul și c ă recucerirea ora șelor pentru 
oameni se poate întâmpla cu succes în toate context ele economice și 
culturale. Gehl este un guru al designului urban co ntemporan; 
lucr ările lui despre spa țiu public și bune practici în transformarea 



ora șelor sunt c ăr ți de c ăpătâi”. (Gruia B ădescu, membru al echipei 
care a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare Urban ă – PIDU pentru 
Bucure ști)  

Vă invit ăm așadar s ă participa ți la o nou ă dezbatere în cadrul c ăreia 
Jan Gehl ne va ar ăta cum grija pentru oameni poate oferi r ăspunsuri și 
solu ții pentru problemele ora șelor contemporane, și bineîn țeles și 
pentru Bucure ști.  

 

Despre igloo media   

Editura igloo media a fost înfiin ţat ă în 2001 şi în prezent este una 
dintre pu ţinele companii editoriale din România specializate în 
publicarea c ăr ţilor de arhitectur ă, design interior şi patrimoniu. 
Misiunea sa, declarat ă înc ă de la început, este ridicarea standardelor 
culturii vizuale într-o societate care î şi caut ă înc ă reperele în 
domeniul arhitecturii şi al politicilor urbane. În afara revistei 
lunare Igloo habitat & arhitectur ă, situat ă la interferen ţa dintre 
arhitectur ă, design, patrimoniu, cultur ă urban ă şi art ă contemporan ă, 
editura num ăr ă urm ătoarele serii editoriale – igloo patrimoniu, igloo 
best, igloo pocket, igloo profil, igloo guide, iglo o art, igloo boks, 
Anuala de Arhitectur ă a Municipiului Bucure şti şi Arhitecturi v ăzute 
prin Igloo.  

www.igloo.ro  

Publicarea c ăr ții “Ora șe pentru oameni” a fost sus ținut ă de Ordinul 
Arhitec ților din România din Fondul Taxa timbru de arhitect ur ă. 

 

Persoan ă de contact pentru detalii despre conferin ță, imagini și 
interviuri: 

Viorica Buic ă – viorica.buica@igloo.ro , 0721777641 

 

 


