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înalte vârfuri muntoase din Norvegia,

Snøhetta. Ast`zi, cu 27 ani mai târziu,

Snøhetta este o companie interna ]io nal`, cu

sedii în Europa, America [i Asia, nu m`rând

aproximativ 120 de profesio ni[ti din dome-

niile arhitecturii, peisagisticii, designului de

interior [i designului grafic. Dezide ratul

transdisciplinarit`]ii este p`strat [i as t`zi [i

formeaz`, în continuare, coloana vertebral` a

identit`]ii grupului. Schimbul liber [i nemij -

locit de idei, de roluri, de procese [i func]ii,

pe care cei de la Snøhetta îl denu mesc trans-

pozi]ionare, [i care se aplic` atât în interiorul

echipei, cât [i în exterior (în re la]ia cu clien]ii,

de pild`), reprezint` instrumentul-cheie de

dep`[ire a obstacolelor pe care arhitec]ii [i

ceilal]i speciali[ti din do meniile înrudite le

întâmpin` în mod curent.

În cadrul Congresului UIA 2014 de la Dur -

ban, Kjetil Trædal Thorsen a sus]inut o pre -

zentare extrem de vast` a domeniilor diferite

de activitate ale biroului Snøhetta, precum

[i a câtorva dintre metodele de lucru uti-

lizate. Aces tea combin` tehnici tradi]ionale,

cum ar fi lucrul direct, manual, cu materiale-

le de construc]ie, precum [i alegerea acesto-

ra, cu tehnologii extrem de avansate, în care

de signul [i printarea 3D, uneori chiar la

scar` 1:1, se aplic` în mod curent. La cele

spuse mai sus despre Snøhetta [i co-fonda-

torul s`u, Kjetil Trædal Thorsen, se mai

poate a d` uga dorin]a, mereu reformulat` [i
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Kjetil Trædal Thorsen este un arhitect norve-

gian, n`scut în 1958. Numele s`u nu este

foarte cunoscut în România, deoarece pu]ini

îl asociaz` cu biroul pe care îl condu ce înc`

din 1987, [i anume Snøhetta. 

Ini]iativa form`rii unei echipe interdiscipli-

nare a ap`rut în cadrul grupului de peisagi[ti

Inge Dahlman, Berit Hartveit, Johan

Østengen [i Alf Haukeland, care, împreun`

cu arhitec]ii Øyvind Mo [i Kjetil Trædal

Thorsen, au decis s` încorporeze într-un

demers comun, unitar [i coerent, proiectarea

de arhitectur` [i cea de peisagistic`. Astfel a

luat na[tere o mic` firm` de proiectare,

botezat` dup` numele unuia dintre cele mai
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actua li za t` de a crea proiecte sustenabile,

adaptate cerin]elor societ`]ii contemporane,

precum [i o convingere de neînl`turat în

implicarea echitabil` a cât mai multor spe-

ciali[ti din al te domenii de activitate. Cola -

bor`rile cu ar ti[ti plastici, programatori IT,

me[te[ugari, e cologi[ti, activi[ti, oameni po -

litici etc. contribuie la complexitatea pe care

proiectele Snøhetta o denot` dintotdeauna.

Probabil cel mai reprezentativ proiect al bi -

roului nor vegian este (Noua) Bibliotec` din

Alexandria, Egipt, proiect pentru care cei de

la Snøhetta au primit una dintre cele mai

înalte distinc]ii arhitecturale, Premiul Aga

Khan, în 2004. De pe site-ul firmei am extras

urm`torul citat pe care îl consider`m eloc -

vent: „Snøhetta pre ]uie[te interac]iunea

uman`. Toate lucr`rile biroului se str`duiesc

s` redea [i s` accen tueze sentimentul

apartenen]ei la un loc, al identit`]ii indivi -

duale [i al rela]ion`rii cu ceilal]i indivizi, dar

[i cu spa]iile pe care le locuim, fie ele natu-

rale sau rezultatul crea ]iei omene[ti. Muzeele

de art`, platformele de observa]ie a naturii,

spa ]iile publice, sau casele pentru p`pu[i

cap`t` din partea noas tr` aceea[i aten]ie [i

grij`. Modelele [i rutinele sunt ignorate, în

schimbul c`ut`rii active a esen]ei lucrurilor.”

La sfâr[itul prelegerii sale din cadrul Con -

gre   sului UIA 2014, am avut ocazia unui scurt

schimb de idei pe care îl red`m cititorilor

Igloo în cele ce urmeaz`.

Ioana Corbu: Se zice c` Oscar Wilde ar fi

spus odat`: „Când bancherii se întâlnesc la

cin`, vorbesc despre art`. Când arti[tii se

\ntålnesc la cin`, vorbesc despre bani.” Cât

de mult conteaz` banii în realizarea/de veni -

rea obiectului de arhitectur`?

Kjetil Trædal Thorsen: La aceast` întrebare

nu cred c` exist` un r`spuns simplu. O s`

încep prin a v` povesti ceva despre cl`direa

Bibliotecii din Alexandria. Pe vremea când

lucram la acest proiect, am fost extrem de

critica]i – [i UNESCO ne-a criticat [i UIA 

ne-a criticat – pentru c` doream construirea

unei biblioteci în Alexandria, acolo unde

50% din popula]ie este analfabet`. Se punea

a[adar întrebarea: de ce ai vrea s` constru-

ie[ti o bi bliotec` acolo unde 50% din popu-

la]ie este analfabet`? R`spunsul meu a fost:

EXACT DIN ACEST MOTIV! Acesta este 

principalul motiv pentru care ai vrea s` con-

struie[ti o bibliotec` acolo. Din alt punct de

vedere, mai sunt toate glumele despre de ce

s` fii s` rac când nu în]elegi cum e s` fii

bogat sau invers, atunci când e[ti bogat,

în]elegi cum e s` nu î]i permi]i s` cumperi

tot ce î]i do re[ti? A nu în]elege este un peri-

col, o ame nin ]are, în orice domeniu. Prin

urmare, p` rerea mea este c` educa]ia este

cheia rezol v`rii tuturor neîn]elegerilor.

IC: Momentan lucrez la teza mea de doctorat

[i încerc s` scriu despre tradi]ie [i experi-

ment în arhitectura contemporan`…

KTT: Întocmai! Tradi]ie [i Experiment. Nu 

e xist` contradic]ii între cele dou`. Nu exist`

contradic]ii între experimentarea contempo-

ran` [i mo[tenirea provenit` din tradi]ii. Tot

ce am f`cut vreodat` ca s` progres`m a fost

un experiment la vremea lui. Chiar [i ce a r` -

mas ca fiind tradi]ie. La un moment dat în 

is torie, tradi]ia [i experimentul erau unul [i

a cela[i lucru. Ast`zi, tot ce facem este un 

ex periment, chiar [i ce realiz`m întâmpl`tor.

Ceea ce încerc`m, îns`, este s` reducem 

fac torii aleatori. În multe experimente con-

temporane, metodologia este cel mai experi -

me n  tal lucru, dar parametrii sunt [i vor r` mâ -

ne a ceia[i. De exemplu, în cadrul proiectului

pentru „Centrul Culturii Globale King Abdu -

laziz” din Dhahran, Arabia Saudit`, ma teria lul

utilizat este p`mântul compactat – folosit din

ce le mai vechi timpuri –, dar pune rea în

oper` e una inovativ`. {i alte lucruri s-au

perspectiva importan]ei acestor decizii pen-

tru companiile care vor s` investeasc` în

acest proiect. Practic, am reintrodus un sis-

tem politic într-o societate a c`rei cultur`

interzice anumite gesturi. Este un fel de li -

beralizare, de relaxare a unor restric]ii.

IC: Deci, de fapt, nu le propune]i doar un

design, un proiect al cl`dirii respective.

KTT: Nu, designul este ultimul lucru care

conteaz`.

VN: Factorii politici [i economici sunt cei

care primeaz` în realizarea [i aprobarea unui

proiect?

KTT: To]i ace[ti factori trebuie s` se

potriveasc` scopului final. 

IC: Ce este valoarea arhitectural` la momen-

tul actual, din punctul dvs. de vedere?

KTT: Financiar, nu putem face estim`ri, im -

plica]iile sunt enorme. În primul rând, do me -

niul construc]iilor este cel mai mare con su -

mator de energie de pe planet`, fapt care ne

situeaz` într-o pozi]ie foarte sensibil`. În al

doilea rând, ora[ele zilelor noastre se ex tind

ca niciodat` în istorie. În anul 2014 se cons -

truiesc mai multe cl`diri decât s-au cons truit

vreodat`. De asemenea, migra]ia popula]iei

între diferite ora[e este cea mai mare din

toate timpurile. Avem de-a face [i cu si tua]ii

foarte dure, s`r`cia în anumite lo curi e mai

mare decât vreodat` pân` acum. Nu rezolvi

probleme cu arhitectura. Arhitec tura este un

instrument care ne divide, care poa te face pa -

[ii necesari spre schimb`ri care ]in de di ferite

tipuri de atitudini [i feluri de a bor d`ri ale

unor probleme. Arhitectura nu e o solu ]ie,

este un instrument pe care îl pu tem fo losi în

anumite situa]ii. Nu doar ar hi tectura de mare

]inut`. Nu trebuie s` jude c`m gre[it, s` cre-

dem c` doar arhitectura, [i doar cea costisi-

toare, poate schimba perspe c  tive. S` lu`m

exemplul ora[ului Bilbao. E xis t` un procentaj

de 40-60% popula]ie [o me  r`. În cepi s` te pre-

ocupi de sistemul de me  trou, re-creezi întreg

sistemul de transport în co mun [i apoi, ca o

raz` de lumin`, oferi un muzeu. Muzeul este

doar o parte foar te mic` din ceea ce a însem-

nat reconstruc]ia ora[ului Bilbao. Deci da,

sunt anu mi te gesturi care pot genera sisteme

econo mice [i pot mi[ca lucrurile c`tre

înainte, dar arhitectura singur` nu poate

reu[i astfel de reali z` ri. Ar hi tectura este un

instrument rudimentar. u

schimbat, experimentele se a dre seaz` unui

public mult mai larg. S` lu`m de exemplu

cl`  direa Ope rei din Oslo. Este  o insti tu ]ie

cul tural` de cel mai înalt nivel, dar e folo sit`

de toat` lumea. Într-un fel, cre[ti nivelul de

ac cesibilitate, prin introdu ce rea altor mij loa -

ce de a te apro pia de pu blic. Astfel, gene rezi

proprietatea public` asu  pra unei situa]ii. {i

m` întorc la exemplul Biblio tecii din Alexa n -

 dria. Timp de doi ani, ne-am luptat cu autori -

t`]ile [i într-un final am reu [it s` deschidem

pia]eta din fa]a edificiului, pur simplu prin

faptul c` am permis tuturor s` între în acel

spa]iu. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu a

fost c` oamenii din Alexandria au protejat Bi -

blioteca în timpul „Prim`verii arabe” f` când

un lan] uman în jurul ei de 24 de ore.

Vladimir Nicula: Cum v` sim]i]i când se

întâmpl` a[a ceva? 

KTT: Felul în care publicul apreciaz` acest

proiect se vede, nu este vorba despre mine

sau despre biroul meu, este vorba despre

locuitorii din Alexandria. 

IC: Oamenii care r`spund gestului f`cut de

dvs., de echipa dvs.

KTT: Da, dar este vorba despre ei, ei sunt cei

care protejeaz` cl`direa, eu nu am fost acolo

cu ei. Este un fel de a atrage sus]inerea pu -

blic` fiind generos [i interac]ionånd cu un

public mai larg. Ce s-a realizat în acest

proiect a fost f`cut ac]ionând de jos în sus,

implicând comunit`]ile locale, folosind me[ -

te[uguri locale. Nu se putea face invers, de

sus în jos, dictând felul în care va fi folosit`

cl`direa. Modul în care alegi scara cl`dirii

este foarte important, este o chestiune foar te

complex`. Conteaz` dac` tot ce e ne cesar se

afl` acolo, cuprins în acel proiect, f`r` s`

con]in` nimic în plus. Sunt [i cazuri în care

este necesar s` ai sus]inere politic`, s`

existe instruc]iuni de la cel mai înalt nivel,

decizii politice strategice. Aici am alt exem-

plu s` v` dau. Cl`direa cultural` din Arabia

Saudit` de care v` spuneam în cadrul con-

ferin]ei con]ine primul cinematograf public

din ]ar`. Primul cu o singur` intrare atât pen-

tru b`rba]i, cât [i pentru femei. Con]ine

prima sal` de teatru unde chiar po]i pune în

scen` piese de teatru.

VN: {i autorit`]ile au fost de acord?

KTT: Nu! I-am for]at s` fie de acord. Este o

decizie politic` foarte important`, am folosit
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Interviu cu 
KJETIL TRÆDAL THORSEN

CONTINU~M SERIA DE ARTICOLE DEDICATE celui de-al 25-lea
Congres UIA, organizat \n Durban, Africa de Sud. Arhitec]i, designeri,
urbani[ti, activi[ti, cercet`tori, studen]i [i factori de decizie din toate
col]urile lumii au dezb`tut, timp de cinci zile, strategii pentru ora[e
mai locuibile, mai func]ionale [i mai frumoase. Dintre personalit`]ile 
arhitecturii contemporane invitate s` vorbeasc` \n fa]a publicului 
am avut pl`cerea s` st`m de vorb` cu Kjetil Trædal Thorsen, direc-
torul biroului Snøhetta, [i celebrul Toyo Ito, laureat al Premiului
Pritzker \n 2013.
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de adev`rat` mitologie. Cele men]ionate

mai sus pot ap`rea, într-o prim` instan]`, ca

fiind un fapt banal – orice art` î[i are propri-

ile staruri. În plus, nu sunt pu]ine ocaziile în

care scolasticii c`rora le lipsesc argumentele

reale, î[i aglomereaz` discursurile cu referin -

]e r`sun`toare, în speran]a ca renumele

celor cita]i s` disimuleze propria lor lips` de

substan]`. Cu toate acestea, fiecare contact,

direct sau indirect, fie cu opera sau, în

m`sura posibilit`]ilor, nemijlocit cu o

asemenea personalitate, este o [ans` care

dep`[e[te în orice caz, limitele banalului [i

cap`t` o însemn`tate deosebit`, de eveni-

ment, pentru to]i cei care îi sunt p`rta[i.

Toyo Ito, arhitect japonez, cunoscut pentru o

carier` care se întinde pe o durat` de 50 ani

[i care continu` [i în prezent într-un ritm

extraordinar, este deja, din perspectiva celor

spuse mai sus, un astfel de star. 

Totu[i, pozi]ia pe care [i-a asumat-o 

înc` de la sfâr[itul anilor ’60 [i care îl 

caracterizeaz` [i ast`zi, r`mâne una atipic`.

Aceea de etern inovator, explorator,

revolu]ionar, într-o continu` polemic` cu

modelele fixe ale practicii curente de 

arhitectur` de pretutindeni, aflat într-o 

permanent` competi]ie cu rutinele contem-

porane, înaintea c`rora s-a pozi]ionat

mereu. Un personaj a c`rui activitate se

plaseaz` în întregime în afara trecutului, în

opozi]ie cu prezentul, dar, prin excelen]`, în

viitor. Pare de aceea absurd ca un astfel de

creator s` poat` deveni un model, un tipar

de urmat, atâta vreme cât, prin îns`[i felul

s`u de a gândi arhitectura, el refuz` fixarea

în tradi]ie.

Contribu]ia sa de-a lungul celor 50 ani de

carier` se define[te, simplificat, prin doi

parametri esen]iali: conceptualizarea gestu-

lui arhitectural [i critica locuirii urbane.

Ace[ti parametri au ca numitor comun care

d` coeren]` operelor lui Toyo Ito, inova]ia în

domeniul tehnicilor [i tehnologiilor de con-

struc]ie, o op]iune creativ` care se

reg`se[te, indiferent de scar`, în toate

lucr`rile sale.

Fie c` vorbim de lucr`rile de început, (locu -

in]ele The White U House sau The Silver

Hut), de proiectele unor instala]ii edilitare

(Tower of Winds [i Egg of Winds, ultimul

Practica academic`, [i nu numai aceasta,

utilizeaz` în mod curent, în sprijinul

diverselor teze de specialitate, exemple de

notorietate, care au rolul de a da legitimi-

tate discursurilor [i referin]e solide, de

net`g`duit. Oricare ar fi domeniul la care ne

referim, acesta î[i are p`rin]ii în persoana

unor celebrit`]i care, prin aportul lor, mai

mult sau mai pu]in apropiat de zilele noas-

tre, au contribuit în mod esen]ial la dez-

voltarea disciplinei în care au activat. Iar

speciali[tii disciplinei respective irosesc rar

ocaziile de a-i cita în demersuri ulterioare,

sporindu-le astfel reputa]ia. Rar g`sim studii

de filosofie care s` nu pomeneasc` numele

lui Aristotel, Platon, Socrate, Hegel,

Nietzsche ori Heidegger, precum la fel de

rare sunt cercet`rile istorice în care s` nu fie

men]iona]i Herodot, Ptolemeu sau

Schliemann. Medicina îl are în aceast` cate-

gorie pe Hippocrate, artele frumoase pe

Michelangelo, Rafael [i Leonardo, estetica

pe Hartmann [i, mai recent, pe Eco, istoria

religiilor pe Eliade etc.. Simpla enumerare a

acestor nume este deja o sarcin` imposibil`

[i care, în plus, ar face o mare nedreptate

tuturor celor omi[i. Ce re]inem ca fiind cert

este c` orice domeniu de activitate [i-a creat

[i se poate l`uda cu propria panoplie de

nume [i personalit`]i, fie ale veacurilor tre-

cute, fie contemporane, a c`ror activitate

cap`t`, prin importan]a sa intrinsec`, rangul

f`când parte din scenografia nu mai pu]in

celebrului film Blade Runner), de faimoasa

Mediatec` din Sendai, care r`mâne [i ast`zi,

la 14 ani de la edificarea sa, un reper de

inova]ie pentru reinterpretarea rela]iei

spa]iu-structur`, sau de mai recentele sale

preocup`ri pentru arhitectura dezastrelor

(locuin]e pentru diverse tipuri de refugia]i,

victime ale calamit`]ilor naturale sau

umane) precum [i de edificiile culturale de

prim rang, dintre care este suficient s`

amintim doar Muzeul de Arhitectur` din

Imabari (provincia Ehime, în Japonia) sau

Opera Metropolitan` din Taichung (proiect

aflat în execu]ie în Taiwan), opera lui Toyo

Ito r`mâne sub semnul unui amestec uimi-

tor [i ciudat, deopotriv`. În aceea[i m`sur`

în care impresioneaz` prin exuberan]a [i

radicalismul solu]iilor propuse, care au un

impact determinant, mesajul pe care toate

aceste lucr`ri îl transmit este paradoxal

transpus într-un limbaj extrem de simplu,

esen]ializat, auster uneori, dar [i foarte tipic

culturii japoneze.

Pentru Toyo Ito, citadinii cap`t` un rol privi-

legiat, pe care arhitectul japonez îl declam`

în mod explicit. Ace[tia traverseaz`, popu -

leaz` [i se folosesc de formele [i spa]iile

arhitecturale ca de o îmbr`c`minte, în care

jocul de texturi, volume, lumini, umbre,

transparen]e [i opacit`]i, red` dinamismul

unei vie]i tr`ite intens în mediul ora[ului

contemporan.

Dincolo de semnifica]iile profunde ale

proiectelor sale, Toyo Ito are [i un rol activ

în peisajul profesiei. Participant activ la

numeroase expozi]ii [i evenimente

interna]ionale, cu instala]ii, amenaj`ri,

pavilioane etc. (Visions of Japan, Londra

1991, Vision and Reality, Louisiana 2000,

Blurring Architecture, Aachen, Tokio, Anvers,

Auckland [i Wellington 1999-2001, precum [i

Serpentine Gallery Pavilion, Londra 2002)

Toyo Ito a reu[it s` transgreseze limitele

stricte ale practicii curente, reînnodând o

leg`tur` uitat` în deceniile trecute între

arhitectur` [i alte arte (plastice, vizuale,

experimentale etc.).

Rolul s`u de mentor se reg`se[te [i în for-

marea profesional` a numero[i arhitec]i,

dintre care cei mai renumi]i sunt, desigur,

actualii membri ai biroului SANAA (Kazuyo

Sejima [i Ryue Nishizawa) care [i-au început

cariera în biroul s`u din Tokio.

Ca recunoa[tere a meritelor deosebite în

întreaga sa carier` de pân` acum, în 2013,

Toyo Ito a primit cea mai înalt` distinc]ie

din domeniul arhitecturii, [i anume premiul

Pritzker. 

Pe Toyo Ito l-am întâlnit la Durban în luna

august, cu ocazia Congresului UIA 2014,

unde a sus]inut dou` prelegeri, care au mar-

cat una, începutul, [i cea de-a doua, finalul

congresului. Ambele prelegeri s-au referit la

proiecte în curs ale arhitectului japonez, în

cadrul biroului care îi poart` numele.

Red`m mai jos scurta conversa]ie pe care

am avut-o cu celebrul arhitect.

Pentru înlesnirea discu]iei, traducerea din

englez` în japonez` a fost f`cut` de Kazuo

Iwamura, de asemenea arhitect [i colabora-

tor al lui Toyo Ito.

Vladimir Nicula: Cunoa[te]i România? E

ceva anume ce [ti]i despre ]ara noastr`?

Kengo Kuma a fost în vizit` în România în

2006, o ocazie deosebit` pentru cei care au

putut urm`ri conferin]a sa de atunci.

Toyo Ito: Nu [tim prea multe despre

România, dar Kengo Kuma este un prieten

foarte apropiat al nostru (råde).

VN: Ne imagin`m c` v` cunoa[te]i. Despre

România probabil [ti]i c` este o ]ar` din fos-

tul bloc estic al Europei [i c` se afl` [i în

prezent într-un proces de transformare

social`, economic` [i politic`. Este [i un loc

în care tinerii arhitec]i se str`duiesc s` î[i

înceap` o carier` [i unde, de[i exist`

numeroase obstacole, putem vorbi [i de

multe oportunit`]i. De aceea, prima noastr`

întrebare este dac` v` aminti]i cum a]i

început s` lucra]i ca arhitect. Povesti]i-ne

câte ceva despre acest moment.

TI: Mi-am început profesia într-o perioad` în

care economia ]`rii, a Japoniei, a înregistrat

o c`dere foarte accentuat`, abrupt` chiar,

deci pentru un arhitect tân`r nu existau

foarte multe oportunit`]i de munc`. Exista

TI: În mod curent, refuz s` privesc arhitec-

tura ca pe ceva care ar putea fi cuantificat,

adic` s` aib` o valoare în sens propriu. Dar

cred c` putem vorbi despre valoarea arhitec-

turii în m`sura în care aceasta este strâns

legat` de oameni, de indivizi. 

Dac` îi ajut` s` tr`iasc`, s` experimenteze

via]a, s` se bucure [i, în general, s` se simt`

umani. Aceasta este cea mai important` 

valoare a arhitecturii. S` aib` vitalitate, în

sensul în care s` sprijine [i s` ajute via]a

oamenilor, în sensul cel mai larg. 

VN: Pentru c` timpul pe care îl avem la 

dispozi]ie este foarte scurt [i se apropie

momentul prelegerii dvs. din aceast` sear`,

dorim s` v` adres`m o ultim` întrebare.

Tradi]ie vs Experiment. Wang Shu a vorbit

despre asta în conferin]a sa de ieri. Care

este conceptul mai important? În special în

arhitectura contemporan`, care din cele

dou` trebuie s` predomine?

TI: Ca s` putem defini tradi]ia, un factor

important este durata de timp la care ne

referim. Cred c` dac` privim retrospectiv,

raportat la o durat` suficient de lung`, atât

în Japonia, cât [i în alte ]`ri din lume, cum

ar fi China sau orice ]ar` din Asia, Europa,

America etc., ne putem reg`si într-o postur`

identic` cu cea de ast`zi, în care ne

întreb`m dac` prin experiment nu s-ar dis-

truge tradi]ia. Cred c` pentru a în]elege

orice experiment este foarte important s`

treac` un timp.

IC: Altfel spus, orice experiment poate

deveni în timp tradi]ie, dac` durata e sufi-

cient de lung`?

TI: Da, exact, dac` este o durat` suficient de

lung`. În egal` m`sur`, m` întreb dac` e o

idee bun` s` punem experimentul în

opozi]ie cu tradi]ia. 

Ca s` fiu sincer, nu agreez foarte mult 

expresia asta, tradi]ie (råde). Am fost 

mereu sus]in`torul experimentelor, dar 

nu ca s` m` opun unor tradi]ii, ci pentru 

c` a[a am considerat c` putem s` privim

înainte. u

un grup de arhitec]i mai în vârst` c`tre care

se îndreptau majoritatea lucr`rilor. Noi, cei

tineri de atunci, am început s` ne consult`m

între noi [i s` form`m un front împotriva

acestor arhitec]i mai b`trâni. 

De fiecare dat` când un arhitect din cei cu

experien]` c`p`ta un proiect, to]i cei tineri

din grupul nostru îl criticau vehement

(råde). Aceast` atitudine [i acest tip de dis-

curs au durat timp de 10 ani. Privind în

urm`, consider acum c` aceast` perioad` de

10 ani a avut o importan]` foarte mare pen-

tru mine. Chiar dac` în tot acest timp am

acumulat o cantitate substan]ial` de

nemul]umiri, frustr`ri [i alte resentimente,

ele s-au tradus mai târziu într-un bagaj de

experien]e pozitive. În m`sura în care 

aceasta e situa]ia [i \n România, frustr`rile

din prezent se vor transforma în timp 

în ceva bun.

Ioana Corbu: A[tept`m [i noi acest moment.

A doua întrebare pe care dorim s` v-o

adres`m este legat` de conceptul de valoa -

re. Cl`dirile de pretutindeni sunt definite,

într-un fel sau altul, de valoarea pe care o

posed`: fie c` este vorba de valoare eco-

nomic`, educa]ional`, istoric` etc. Care este,

în opinia dvs., în aceast` în[iruire, valoarea

arhitectural` a unei cl`diri?

Interviu cu TOYO ITO

Ioana Corbu [i Vladimir Nicula \mpreun` cu Toyo Ito la
Congresul UIA Durban 2014.


