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Stima]i arhitec]i,
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Arhitec]ilor Bucure[ti v`

aduce la cuno[tin]` dorin]a

sa de a promova trans-

paren]a \n ceea ce prive[te

activit`]ile [i deciziile sale.
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"Arhitec]ii [i Bucure[tiul",
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care cu to]i membrii Filialei

Bucure[ti, v` invit`m s` v`

exprima]i opiniile legate de

activitatea OAR Bucure[ti [i

de ceea ce ar trebui s`

reprezinte priorit`]ile de

ac]iune ale organiza]iei

noastre. 

Am dori, de asemenea, s` 

ne indica]i subiectele pe care
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|n dorin]a de a asigu-

ra o cât mai mare

transparen]` \n

rela]iile cu membrii

Filialei, Conducerea

OAR Bucure[ti a

decis s` publice \n

paginile Buletinului

Informativ cele mai

importante decizii

luate la reuniunile

Colegiului Director

Teritorial. Sper`m c`

ve]i g`si binevenite

urmatoarele hot`râri

[i propuneri [i

a[tept`m cu interes

eventualele obser-

va]ii.

{edin]a din 4 octombrie 2006

S-a aprobat organizarea unui concurs pentru ocuparea postului
de Responsabil de programe, a c`rui activitate va consta \n coor-
donarea diferitelor activit`]i profesionale organizate de filial`: eveni-
mente, dezbateri, competi]ii.

Pân` la 1 ianuarie 2007, Filiala Teritorial` Bucure[ti a O.A.R. va
selecta [i va angaja un contract de colaborare cu o firm` de avo-
catur` care s` asigure consultan]` juridic` privind activit`]ile filialei.

S-a hot`rârit lansarea unui program privind stabilirea de schim-
buri culturale \ntre Filiala Teritorial` Bucure[ti a O.A.R. [i organiza]ii
similare din marile capitale europene

S-a convenit ca termenii parteneriatului \ntre OAR Bucure[ti [i
BICAU s` fie stabilit \ntr-o \ntâlnire \ntre reprezentan]ii celor dou`
organiza]ii

{edin]a din 11 octombrie 2006 

Filiala Teritorial` Bucure[ti a O.A.R. a analizat [i va transmite c`tre
Prim`ria Capitalei [i prim`riile de sector propunerile privind compo-
nen]a Comisiilor de Urbanism [i Amenajarea Teritoriului. Vor fi reco-
manda]i membrii O.A.R. care au depus solicitarea de a face parte
din aceste comisii. Se vor face demersuri pe lâng` M.T.C.T. pentru
stabilirea unui Regulament Cadru privind constituirea si func]ionarea
Comisiilor de Urbanism [i Amenajarea Teritoriului. 

Prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc - Pre[edinte O.A.R. Bucure[ti [i
arh. Dan Marin - Vicepre[edinte cu probleme profesionale au
prezentat, pe scurt, discu]iile purtate joi 05 octombrie 2006 cu
reprezentan]ii firmei Trigranit pe tema proiectului Esplanada.
Concluziile discu]iilor vor fi precizate \ntr-un protocol semnat de
ambele p`r]i, document care va fi prezentat membrilor pe site-ul fil-
ialei.

Pentru sprijinirea arhitec]ilor [i a conductorilor arhitec]i stagiari,
Filiala Teritorial` Bucure[ti a O.A.R.  a decis organizarea unor cursuri
de preg`tire, sus]inute de membrii OAR, cu specializare pe diverse
teme. |n acest sens, s-au f`cut propuneri pentru tematic` [i confer-
en]iari, urmând a se \ncepe discu]iile cu fiecare dintre ace[tia.

HOT~RÂRI STABILITE ÎN         REUNIUNILE COLEGIULUI DIRECTOR
TERITORIAL DIN LUNILE        OCTOMBRIE {I NOIEMBRIE
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{edin]a din 8 noiembrie 2006

S-a aprobat lansarea selec]iei de oferte pentru
\ntocmirea aplica]iei "Baza de date O.A.R.
Bucure[ti". Participarea va fi liber`, deschis`
tuturor firmelor specializate. Anun]ul privind
condi]iile de participare [i calendarul ac]iunii va fi
prezentat pe site-ul filialei: www.oar-bucuresti.ro

S-a hot`rât realizarea unui film, \n format
DVD, despre arhitectura modern` a Bucure[tiului
\ncepând din anul 1990. DVD-ul va fi lansat \n
cadrul Anualei de Arhitectur` a Municipiului
Bucure[ti - edi]ia a V-a 2007. |n vederea  realiz`rii
acestui material vor fi contactate firme speciali-
zate [i se va organiza selec]ie de oferte.   

{edin]a din 15 noiembrie 2006

S-a discutat organizarea Anualei de
Arhitectur` a Municipiului Bucure[ti - edi]ia a V-a.
Programul [i modul de desf`[urare vor fi
anun]ate din timp membrilor filialei. 

      REUNIUNILE COLEGIULUI DIRECTOR
OCTOMBRIE {I NOIEMBRIE
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Miercuri 01 noiembrie 2006 a avut loc \n Sala de

Consiliu a U.A.U.I.M. ceremonia de decernare a titlu-

lui de Membru de Onoare al O.A.R. domnului arhi-

tect Liviu Ciulei. 

Au participat membrii O.A.R., membrii U.A.R., personalit`]i ale culturii, actori,
scenografi, ziari[ti din presa scris` [i audio-vizual.
Pe parcursul reuniunii au luat cuvântul domnul prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu
- Rectorul Universit`]ii de Arhitectur` [i Urbanism "Ion Mincu" Bucure[ti, dom-
nul prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc - Pre[edinte O.A.R. Bucure[ti, arhitec]i, invi-
ta]i.
Domnului arhitect Liviu Ciulei i-au fost \nmânate Diploma de Membru de
Onoare al O.A.R.-Filiala Bucure[ti [i Certificatul de Membru al O.A.R.
A fost proiectat interviul realizat cu domnul Liviu Ciulei \n cadrul materialului de
prezentare a \nv`]`mântului românesc de arhitectur`. Cei prezen]i au putut de
asemenea viziona filmul "Cu gândiri [i cu imagini" realizat de domnul Liviu
Ciulei \mpreun` cu TVR.

V` prezent`m \n continuare imagini ale evenimentului \nso]ite de cuvântul dom-
nului prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc.

LAUDATIO 
Mi-am dorit mult s` ob]in un interviu, scurt, cu domnul Liviu Ciulei pentru filmul
despre [coala noastr` de arhitectur`.
Odat` intrat \n biroul locuin]ei din spatele Teatrului Na]ional, cum era firesc,  m-
am sim]it captat de universul teatral al carierei sale: fotografii, afi[e, schi]e de
costume [i de decoruri.
Totu[i .. 
Ceva mi-a atras \n mod special aten]ia.
A[ezat` pe dou` capre de lemn -  o plan[et`, veche, din tei probabil, mare de
2/1 m pe col]ul c`reia se g`sea macheta recent` a unei case de munte. 
Nu un birou masiv, func]ional, ci masa aceea de lucru simpl`, detaliu aparent
m`runt, \l tr`da pe dintotdeauna arhitectul Liviu Culei.
Era a doua zi dup` ce \mplinise vârsta de 83 de ani [i a recunoscut zâmbind cu
modestie c` s-a \ntors la pasiunea tinere]ii, arhitectura.
S` fi fost ea oare ancora de care s-a legat de-a lungul \ntregii sale crea]ii ?
Nu [tiu, dar \mi place s` cred c` da.
Un arc \nchis \n timp, emo]ionant prin simplitatea lui.

{i a[a mi-a \ncol]it in minte ideea evenimentului pe care \l tr`im azi, \mpreun`.
Domnul Liviu Ciulei a p`[it pe poarta acestei [coli \n 1943 devenind arhitect la
26 de ani. 
Aveam s` aflu, c` datorit` originii sale, neproletar`, diploma nu i-a fost dat`
decât mul]i ani dup` aceea. Dintre profesori, de G. M. Cantacuzino \[i aminte[te
cu tandre]e.

FESTIVITATEA DE DECERNAREA 
TITLULUI DE MEMBRU DE ONOARE 
AL ORDINULUI ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA 
DOMNULUI ARHITECT LIVIU CIULEI
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|mpiedicat s` profeseze, s-a \ndreptat spre teatru; f`cuse pân` \n 1946 [i
Conservatorul de Art` Dramatic`.
|ncepe ca scenograf, \n compania unor nume intrate [i ele \n legend`:
Victor Iliu, Marieta Sadova, Mircea Bodianu, Paul Bortnovschi, arhitect [i el,
Gheorghe Vitanidis. 
Continu` ca interpret \n peste 15 roluri pe ecran [i cap`t` consacrarea ca
regizor de film.
De numele lui se leag` [i primele recunoa[teri interna]ionale ale cine-
matografiei române: Karlovi Vary - 1960 [i mai ales Cannes - 1965 pentru
"P`durea Spânzura]ilor".
Dar atrac]ia scenei e prea puternic`. Nu i se poate opune.
Regizor, interpret, director, monteaz` spectacole antologice : "Omul care
aduce ploaia", "Opera de 3 parale", "Clipe de via]`", "Cum v` place",
"Macbeth" [i multe altele.
M`rturisea mai târziu c` scenografia, aceast` arhitectur` efemer`, era
\nso]itoarea nop]ilor sale. 

{i totu[i, omul de teatru complet reu[e[te s` se afirme \nc` odat` ca arhi-
tect \n concursul pentru Teatrul Na]ional, din 1961. Surprinz`toare prin
modernitate [i originalitate solu]ia a stârnit admira]ia \ntregii mele genera]ii
[i nu numai a ei.
Realizat proiectul, sigur nu ne-ar mai fi fost jen` ast`zi de trista imagine din
Pia]a Universit`]ii.
Dar a[a cum s-a \ntâmplat de-a lungul istoriei moderne a României cu
nenum`rate mari valori ale culturii noastre, domnul Liviu Ciulei a fost for]at
de climatul anilor 70 s` p`r`seasc` ]ara.
Urmeaz` a doua afirmare creatoare, interna]ional`, de ast` dat` recunos-
cut`, din Europa [i Statele Unite pân` \n Australia.
|n 1986 este profesor de teatru la Columbia University din New York.
Mai multe despre aceast` perioad`, pute]i afla din documentarul autobio-
gafic.
Se re\ntoarce dup` '89, [i, cum era firesc, UNITER-ul \i confer` laurii premi-
ului pentru \ntreaga activitate.
Dup` 10 ani, iat` c` breasla arhitec]ilor se gânde[te s`-[i cinsteasc` valo-
rile.
S` ne fie iertat` aceast` \ntârziere !

Onora]i fiind de a-l avea ca membru al Ordinului Arhitec]ilor Români, \i
oferim domnului arhitect Liviu Ciulei modesta compensa]ie de avea drept
de exercitare a profesiei [i de semn`tur` … \ncepând chiar cu proiectul
casei sale de vacan]` de pe Valea Prahovei.
Urându-i, mult` s`n`tate, ….a[tept`m invita]ia la inaugurarea ei.

SUPER
MODERNISM
O sâmb`t`

olandez` la UAUIM

Asocia]ia pentru Tranzi]ia Urban`
[i Institutul Olandez de Arhitec-
tur` au organizat pe 25 noiem-
brie la Universitatea de Arhitectu-
r` Bucure[ti un atelier [i o con-
ferin]` cu tema “Supermoder-
nism”. La eveniment, au partici-
pat criticul Hans Ibelings [i patru
studiouri de arhitectur`, dou` din
Olanda (Casanova+Hernandez,
Kempe+Thill) [i dou` din
România (Re-act [i Urbancult).
Conferin]a domnului Hans
Ibelings s-a referit la condi]ia
arhitectului \n Europa de ast`zi,
\ntr-un context local, regional [i
global [i la noile estetici care se
nasc din aceasta. Merit` men]io-
nat faptul c` studiourile olandeze
sunt formate din oameni care vin
de la Madrid [i Dresda, dar [i
faptul c` studiourile române[ti au
experien]e austriece sau asocia]i
\n Bulgaria. 
Arhitectura olandez` a anilor ‘90
a fost denumit` “SuperDutch”
sau “Supermodern`”. A fost o
perioad` \n care cre[terea eco-
nomic` a determinat apari]ia
unui climat receptiv la
experimentele arhitecturale.
Repede, acest nou model de
construire a devenit un bun de
export, mul]i arhitec]i din \ntrea-
ga lume fiind inspira]i de proiec-
tele olnadezilor. Chiar [i ast`zi,
când \n Olanda lucrurile au
\nceput s` se schimbe, super-
modernismul continu` s` fie un
model viabil \n multe p`r]i ale
lumii. 
Termenul de “supermodernism”
s-a consacrat dup` publicarea
c`r]ii antropologul Marc Augé,
“Non-locuri; introducere la o
antropologie a supermoder-
nit`]ii” \n 1992. Augé a \ncercat
s` arate c` spa]iul locuirii \[i
pierde din ce \n ce mai mult sen-
sul pentru c` oamenii nu mai
reu[esc s` stabileasc` nicio
leg`tur` cu acesta. 
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|n urma concursului organizat de Ministerul Culturii [i Cultelor pentru

realizarea unui Memorial al Holocaustului ce va fi a[ezat \n spatele

Prim`riei Capitalei, pe Splaiul Independen]ei, a fost desemnat câ[tig`tor

proiectul domnului Peter Jacobi. 

P
e site-ul MCC se g`sesc imagini ale machetei [i un text explicativ real-

izat de \nsu[i artistul câ[tig`tor. Cum \n urma cererilor noastre de a

furniza detalii suplimentare legate de proiect, nu am primit nici un

r`spuns de la domnul Peter Jacobi, ne vom referi strict la informa]iile exis-

tente pe mai sus amintitul site. 

Proiectul are mai multe componente, toate cu rol simbolic, \ncepând de la

dimensiunile [i "amplasarea joas`" a cl`dirii centrale [i pân` la elementele

de sculptur`. Se preconizeaz` c` interac]iunea dintre acestea [i

interac]iunea cu publicul creeaz` un discurs clar [i patetic despre

fenomenul Holocaustului. Inten]ia complexului memorial este de a aminti,

a[a cum \i spune numele, tragicele evenimente [i de a educa. Parcursul viz-

itatorului este jalonat de simboluri ale alterit`]ii, \ntr-o \ncercare de a corija

moral percep]ia de cele mai multe ori xenofob` a acestuia. Pe de alt` parte

traseul propus este \n fapt un parcurs catastatic. De la suprafa]` purcedem

\n "subteranul" straniu al cl`dirii centrale, unde reflexiile fantomatice ale

luminii filtrate de "acoperi[ul care este acoperit cu bârne din metal" se va

r`sfrânge asupra pere]ilor din granit gri polisat [i asupra pavajului din gran-

it negru polisat. O "oglind` de ap`" va prelua [i r`sfrânge la rândul ei

orice fâ[ie de lumin`. "Vor ap`rea tot felul de refexii nea[teptate, plecând

\n toate direc]iile. De asemenea, vor ap`rea reflexii ale reflexiilor. TOATE

ACESTEA SE \NTÂMPL` \NTR-O MI[CARE CONTINU`, generat` de mi[carea

permanent` a soarelui." Efectul va fi ame]itor. 

Sculpturile cu rol simbolic, amplasate \n jurul cl`dirii centrale, fac trimitere

la diferitele etnii convie]uitoare \n România. Istoria lor, ca [i a majorit`]ii, a

\nregistrat acel tragic eveniment spre aducere aminte. Identitatea

minorit`]ilor este subliniat` prin lucr`rile "Roata Rromilor", o simpl` roat`

de car, "Steaua lui David", "Drumul Nesfâr[it" [i un panou cu "Pietre de

mormânt desacralizate". Precum anticipa Peter Jacobi este probabil ca

acestor lucr`ri s` le fie ad`ugate câte o legend` pentru o mai bun` [i

corect` lectur`. 

Trebuie subliniat c` darul de a evoca al \ntregului complex este egalat doar

de puterea de a surprinde esen]a proiectului \n doar c`teva cuvinte simple,

dar \n acela[i timp extrem de bogate ca sensuri. Putem spune c` tandemul

perfect pe care \l formeaz` textul [i proiectul este cheia impactului puternic

pe care acestea le-au avut asupra comisiei de selec]ie. [ocul evenimentelor

comemorate s-a propagat pân` ast`zi

Valentin S`l`geanu

MEMORIALUL HOLOCAUSTULUI
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{TEFAN LUNGU,

comisarul BAB

Am spus [i am s` repet, ori de câte ori
voi avea ocazia:  Bienala de Arhitec-

tur` Bucure[ti este o mare s`rb`toare
profesional` [i mai pu]in o competi]ie.
Scopul ei declarat de la instituire a fost
acela de a ne prezenta, \n fa]a publicu-
lui [i a colegilor, cu ce am produs mai
bun \n ultimi doi ani. B.A.B. este ast`zi o
tradi]ie [i, \mi place s` cred, una fru-
moas`.
F`r` \ndoial`, expozi]ia lucr`rilor
colegilor no[tri este evenimentul central
al Bienalei, de[i anul acesta, prin efortul
redac]iei revistei “Arhitectura”, a fost
posibil` participarea, \ntr-un eveniment
paralel, a unor reprezentativi arhitec]i ai
“[colii japoneze”: dou` expozi]ii
str`lucite [i o serie de conferin]e memo-
rabile.
Ce aduce nou anul acesta expozi]ia
lucr`rilor [i palmaresul ei? |n primul
rând, calitatea - sunt mult mai multe
lucr`ri bune, semn de maturitate a unei
tinere genara]ii de profesioni[ti. Dovada
- \n prima selec]ie, juriul a eliminat un
num`r restrâns de lucr`ri. |n al doilea
rând, participarea cu lucr`ri, a colegilor
no[tri din mult mai multe locuri din ]ar`

[i str`in`tate [i nu m` pot opri a remarca faptul c` asta aduce un important aport de
culoare [i vioiciune.
|n al treilea rând, criteriile dup` care a fost organizat` expozi]ia difer` fa]` de edi]iile
anterioare, \n sensul c` cele cinci sec]iuni conform c`rora se clasificau lucr`rile au fost
nuan]ate. Astfel, sec]iunea de arhitectur` a fost \mp`r]it` \n dou` : lucr`ri pân` la
1000 mp. [i lucr`ri peste 1000 mp., sec]iunea de amenaj`ri interioare [i design \n
amenaj`ri interioare [i scenografie [i design de obiect, sec]iunea restaur`ri \n restau-
rarea monumentelor [i reabilitarea cl`dirilor. Cred c` sub aceast` form`, criteriile de
apreciere au fost mai u[or de determinat [i, \n plus, cre[te posibilitatea accesului la
nominaliz`ri [i medalii.
|n al patrulea rând, este de remarcat prezen]a \n expozi]ie a unor preocup`ri noi cu
importante conota]ii sociale, semn al implic`rii arhitec]ilor \n via]a cet`]ii, care, de[i
mai pu]in spectaculare, nu fac decât s` sporeasc` importan]a [i prestigiul profesiunii
noastre.
Nu \n ultimul rând, câteva cuvinte despre juriu. Nu a existat o strategie anume \n
alc`tuirea juriului, dar mai mult \ntâmplarea a f`cut s` fie mai pu]in omogen ca la
edi]iile precedente. Printre membri s-au aflat arhitec]i cu o mare experien]` [i cert`
reputa]ie profesional`, dar [i tineri merituo[i mai pu]in experimenta]i, ceea ce a f`cut
ca unanimitatea de opinii s` fie mai dificil`. Oricum, profesiunea presupune \n \ns`[i
substan]a ei subiectivitatea, pe care cu senin`tate trebuie s` ne-o asum`m.
Palmaresul expozi]iei Bienalei este deja cunoscut [i prezentat in extenso pe site-ul
www.bab.ro, dar nu m` pot ab]ine s` nu remarc, cu mare satisfac]ie, c` al`turi de
deja consacra]ii {erban Sturdza, cu remarcabila restaurare de la C`line[ti, Vlad
Arsene, Dorin {tefan, Emil Barbu Popescu, Vlad Gaivoronschi, apar numele tinerilor
arhitec]i Remus Hâr[an, Drago[ Perju [i Neme[ Karoly cu sensibila lor remodelare a
locuin]ei din strada Naum Râmniceanu, ale nonconformi[tilor Robert Marin [i Adrian
Cancer cu insolitul lor club Embryo. Nu a[ vrea s` \nchei f`r` s` salut apari]ia \n
Bienal` a ghidului adnotat “Bucure[ti. Arhitectur` [i Modernitate” a Marianei Celac,
Octavian Carabela [i Marius Marcu Lapadat, a unei trecute cu vederea \ncerc`ri de
emisiuni televizate despre Sibiu, arhitectur` [i urbanism a lui Mircea }ibuleac, precum
[i delicata reabilitare a casei din strada Frumoas`, realizat` de Gabriela Tabacu. 

BIENALA DE ARHITECTUR~       BUCURE{TI

Pentru mai multe detalii privind programul Bienalei: www.bab.ro
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     BUCURE{TI

2006
B

ienala de Arhitectur` Bucure[ti, organizat` de Uniunea Arhitec]ilor din
România (UAR) [i de revista Arhitectura, reprezint` evenimentul profesional de
cea mai mare amploare, reunind sub forma unei expozi]ii-concurs cele mai val-

oroase realiz`ri ale arhitec]ilor din [i originari din România, finalizate \n ultimii doi
ani \n ]ar` [i \n str`in`tate. 
De la edi]ie la edi]ie, Bienala de la Bucure[ti \ncepe s` se apropie de evenimentele
similare din alte ]`ri, polarizând \n jurul expozi]iei centrale, anul acesta denumit`
"arhi_Generator", o serie de manifest`ri dedicate arhitecturii contemporane. De
acum doi ani, organizatorii au avut ini]iativa de a prezenta \n paralel cu realiz`rile
cele mai recente ale arhitec]ilor români, proiecte de arhitectur` de cea mai bun`
calitate din alte ]`ri. Spania a fost prima invitat`, iar la edi]ia actual` a venit rândul
Japoniei, o ]ar` cu o tradi]ie ne\ntrerupt` \n produc]ia arhitectural` de elit`. Dou`
expozi]ii, “Continuity vs. Mutation” [i “Sensai”, g`zduite de MNAC, [i cinci con-
ferin]e profesionale de arhitectur` ce se vor desf`[ura la Muzeul }`ranului Român
prezint` [i dezbat cea mai recent` arhitectur` japonez`.
Revenind la expozi]ia-concurs “arhi_Generator”, este \mbucur`tor faptul c`
num`rul proiectelor \nscrise a crescut sim]itor fa]` de edi]iile precedente. Atât
arhitec]ii ce lucreaz` \n ]ar`, cât [i cei care-[i desf`[oar` activitatea \n alte p`r]i ale
lumii au con[tientizat necesitatea expunerii profesionale, participând la concurs
chiar [i cu mai multe lucr`ri. Calitatea proiectelor este iar`[i o not` pozitiv`: juriul a
luat decizia de a opera o selec]ie \n prealabil a lucr`rilor \nscrise \n concurs. Astfel,
doar cele mai reu[ite realiz`ri ale arhitec]ilor români au ajuns \n final pe simezele
Galeriei 3/4 de la Teatrul Na]ional, reamenajat` de echipa de arhitec]i de la revista
“Arhitectura”, cu sprijinul unor sponsori priva]i care au oferit materiale [i for]` de
munc` pentru recuperarea acestui spa]iu expozi]ional extrem de generos. Nu
putem \ns` s` nu observ`m faptul c` arhitec]ii români au asimilat [i reinterpreteaz`,
aproape obsesiv am zice, lec]ia unui modernism curat [i cuminte: unghiurile drepte,
betonul [i suprafe]ele vitrate au o recuren]` uimitoare \n proiectele prezentate,
originalitatea \mbin`rilor lipsind multora dintre ele. 
La aceast` edi]ie, \n premier`, lucr`rile au fost \mp`r]ite \n 8 sec]iuni de concurs:
arhitectur` sub 1000 mp, arhitectur` peste 1000 mp, urbanism [i amenajarea
spa]iilor urbane, arhitectur` de interior [i scenografie, design de obiect, restaurarea
monumentelor de arhitectur`, reabilitarea cl`dirilor [i publica]ie de arhitectur`.
Dac` la primele dou` sec]iuni ne-am obi[nuit ca num`rul proiectelor \nscrise s` fie
destul de mare, nu ne poate decât bucura constatarea c` \ncep s` apar` proiecte
interesante de urbanism, iar publica]iile dedicate arhitecturii \ncep s` se diversifice.
A[ aminti aici excelenta reabilitare a pie]ei Traian din Timi[oara, un ora[ cu un val-
oros patrimoniu de arhitectur` (arh. Bogdan Demetrescu), precum [i amenajarea
Pie]ei Huet din Sibiu (arh. Victor Moraru), un proiect minu]ios documentat [i real-
izat \ntr-un deplin respect fa]` de ora[. A[tept`m concretizarea unor astfel de
proiecte [i \n Bucure[ti. S-a sim]it de asemenea lipsa proiectelor Planwerk-ului,
urbani[tii clujeni neputând participa la aceast` edi]ie deoarece Eugen P`nescu a
fost ales membru al juriului. |n ceea ce prive[te publica]iile, arhitectura a câ[tigat \n
ace[ti doi ani câteva titluri foarte importante: “Arhitec]i \n timpul comunismului”, o
m`rturie necesar` a unor arhitec]i români de prestigiu, “Bucure[ti. Arhitectur` [i
modernitate. Un ghid adnotat”, o lucrare ce documenteaz` profesionist
construc]iile capitalei, oferind \n acela[i timp o alternativ` viabil` la insipidele
ghiduri ale ora[ului ce \ntâmpin` vizitatorii la orice tarab` cu ziare etc.
Premiile Bienalei au fost acordate de un juriu format din: arh. Costin Pastia (Fran]a,
pre[edinte), arh. Zeno Bogd`nescu (Bucure[ti), arh. Constantin Goagea (director al
revistei “Arhitectura”, Bucure[ti), arh. Radu Mih`ilescu (Timi[oara), arh. Eugen
P`nescu (Cluj), arh. {tefan Perianu (Fran]a), arh. Miklos Peterffy (Cluj [i Budapesta).
Nominaliz`rilor [i premiilor acordate de juriu li se adaug` un Premiu Special al
Pre[edintelui UAR, arh. Peter Derer. 
Deschis` pân` la \nceputul lui decembrie \n Bucure[ti, Bienala va continua apoi, la
\nceputul anului 2007, sub forma unei expozi]ii itinerante \n principalele ora[e din
]ar` (Craiova, Bra[ov, Sibiu, Cluj, Timi[oara, Oradea, Suceava, Ia[i, Constan]a). 

Viorica Buic`

Prezentare 

BAB - Edi]ia 7-a
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Sec]iunea Arhitectur` 

pân` \n 1000 mp

Premiu: 
DSBA, Dorin {tefan, Alexandru
Pop, Liviu Budur, Anda {tefan,
Olivia Strachin`, Casa eM.,
Bucure[ti, B`neasa
|n lipsa unui context spa]ial care s`
o defineasc` [i s` o individualizeze,
casa eM. creeaz` ea \ns`[i relief,
polarizând \mprejurimile de care, de
altfel, nu o desparte decât un gard
de \n`l]ime mic`. De[i de tip pavi-
lionar, conceput` pentru a ad`posti
patru familii \nrudite, casa este uni-
tar`, poate [i pentru c` spa]iile
comune ocup` un procent semni-
ficativ. Acestea se desf`[oar` [i se
\ntretaie mai ales la primul nivel,
acela[i nivel care la exterior
supline[te absen]a resurselor fizice
contextuale, devenind el \nsu[i un
tip de relief. 

Premiu: 
E.B. Popescu, Remus Hâr[an, Drago[ Perju, Nemes Karoly,
Radu Gâdiu]` - Centru tehnic "Academia de Fotbal",
Mogo[oaia

Westfourth Architecture, Vladimir Arsene, Ambasada
Canadei
|n cazul acestui proiect, limit`rile impuse de certificatul de urban-
ism, atât \n \n`l]ime, cât [i retragerile fa]` de [osea, nu au fost
neap`rat coercitive, ci au generat un concept spa]ial care abor-
deaz` rela]ia dintre sit [i cl`dire \ntr-o alt` paradigm`. Cum
limit`rile sunt deasupra cotei 0, iar cerin]ele func]ionale ale
proiectului erau mai ample decât prevedeau scriptele, s-a reluat
procesul de dezvoltare \n adâncime a spa]iilor de reprezentare. 

Nominaliz`rile [i     Premiile BAB 2006

Sec]iunea Arhitectur` peste 1000 mp

Nominaliz`ri
Remus Hâr[an, Drago[ Perju, Nemes
Karoly, C`lin Radu - Remodelare
locuin]` unifamilial`, 
str. Romniceanu, nr. 35
Mathe Zoltan - Capela 
cimitirului Remetea
Florin Adamescu - Casa str. Pictor
Mirea, nr. 9A, Bucure[ti
Tovissi Zsolt - Turn Clopotni]`

Nominaliz`ri
Maria Mocanu, Stephan Böhm, Jürgen Flohre - Centrul de
comand` [i de antrenament al pompierilor din Köln
Adrian Spirescu - Sediu de firm`
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    Premiile BAB 2006

Nominalizare
Ilinca M`n`il` - Centrul "Nürensdorf"

Nominaliz`ri
Ina Isb`[escu, Laura Paraschiv -
Magazin Bliss
Vlad Bân` - The Da Vinci Code,
forul roman 
Attila Kim - club Avi-Cola, 
Tg. Mure[

Sec]iunea Urbanism

Premii: 
C`t`lin Berescu, Mariana Celac -
tipologii de locuire

Studiul a fost realizat \n 2005 \n cadrul
C.C.P.E.C. - U.A.U.I.M [i a avut drept
beneficiar Ministerul Transporturilor,
Construc]iilor [i Turismului. Lucrarea a
avut drept obiectiv realizarea unui
studiu documentar, cu acoperire
na]ional`, cu privire la situa]ia locuirii
rromilor afecta]i de s`r`cie extrem`. Au
fost cercetate un num`r de 36 de
comunit`]i, aceast` experien]`
furnizând material pentru elaborarea
unei tipologii de locuire. Principala pre-
ocupare a fost formularea liniilor de ori-
entare [i conduit` pentru foarte nece-
sarele interven]ii \n comunit`]ile afec-
tate de s`r`cie extrem` ce sunt sau
urmeaz` a fi promovate de
administra]iile locale [i de organiza]iile
care lucreaz` pentru rromi. 

Sec]iunea 

Arhitectur` 

de interior 

[i scenografie

Premiu: 
Robert Marin, Adrian Cancer - 
Club Embryo, Bucure[ti
Embryo este primul supperclub au-
tohton, adic` un melanj de club,
restaurant [i design interior. Este forjat
pe dou` niveluri ale subsolului unei
cl`diri vechi cu o suprafa]` de 390 mp.
La primul se afl` restaurantul, iar la al
doilea barul, lounge-ul [i toaletele.
Interiorul este creat cu ajutorul unor
pere]i decorativi cu panouri termofor-
mate din comadur sau din gips-carton
cu finisaj epoxidic, aplica]ii [i inser]ii de
stiplex [i tuburi luminoase spectrale.
Tavanul este gips-carton [i membran`
Barisol, iar sistemul de iluminare RGB
modeleaz` diferit interiorul. 

Victor Moraru - amenajare pietonal,
Pia]a Huet - Sibiu
Pia]a Huet este punctul 0 al ora[ului
Sibiu, iar echipa a ]inut cont de acest
lucru, acordând un interes deosebit
cercet`rilor arheologice care s-au con-
centrat pe investigarea cimitirului
comunit`]ii s`se[ti, din care au fost
recuperate 1833 de schelete umane. 
Conceptul de reabilitare a pie]ei a
urm`rit s` creeze o imagine cât mai
fidel` a sitului istoric, de dinaintea
apari]iei automobilului, cu carosabile
asfaltice, undeva \n perioada “fin de
siècle”. Pavajul exclusiv din piatr` 
natural` - bazalt de “Raco[“ - a creat o
suprafa]` continu`, unit` cu “pantele
istorice”, p`strate \n totalitate, prin
rigole de suprafa]` u[or adâncite.
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Sec]iunea Design de obiect
Nu s-au f`cut nominaliz`ri.

Sec]iunea Restaurarea 
monumentelor de arhitectur`

Premiu:
{erban Sturdza - conacul Miclescu, C`line[ti, Boto[ani

Sec]iunea Reabilitarea cl`dirilor

Premiu:
Gabriela Tabacu - reabilitare cas` în str. Frumoas`, 
nr. 16, Bucure[ti
Casa din str. Frumoas` - mic` locuin]` burghez` de secol
XIX cu o expresivitate eclectic` de inspira]ie neoclasic` -
este alc`tuit` dintr-un corp principal masiv, cu demisol [i
parter, având intrarea din curte [i o anex` cu parter [i etaj,
alipit` corpului central [i desf`[urat` \n lungul lotului.
Obiectivele principale ale amplei ac]iuni de reabilitare [i
reintegrare ale acestui monument de arhitectur` \n
Bucure[tiul contemporan, au fost, pe de o parte,
descoperirea, recuperarea [i punerea \n valoare a tuturor
elementelor cu semnifica]ie arhitectural`, artistic` [i istoric`
real` din configura]ia ultim` a construc]iei [i, pe de alt`
parte, de armonizare a interven]iilor necesare - consolidare,
repara]ie, refunc]ionalizare, extindere, reformulare spa]ial`
a unor zone mai târziu ap`rute \n biografia casei - cu obiec-
tul ini]ial [i cu contextul s`u urban. 

Nominalizare
Westfourth Architecture - 
Palatul de Justi]ie, Bucure[ti

Nominalizare
Vlad Gaivoronschi, Marius Hâr]a - 
reabilitare Hotel Savoy, Timi[oara
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Sec]iunea publica]ii de arhitectur`

Premiu:
Mariana Celac, Octavian Carabela, Marius Marcu Lapadat
- Bucure[ti. Arhitectur` [i Modernitate. Ghid adnotat

Medalia Pre[edintelui Uniunii Arhitec]ilor:
Mathe Zoltan - Capela Cimitirului Remetea

Amenajarea Galeriei 3/4 a Teatrului Na]ional din Bucure[ti

Nominalizare
Erica Gabriela Duda[, Carla Mariana Duda[ - revista "de
arhitectur`"

O
rganizarea Bienalei de Arhitectur` de anul acesta, un eveniment
din ce în ce mai important [i mai vizibil, s-a lovit din nou de lipsa
spa]iilor de expunere din Bucure[ti, u[or accesibile [i cu suprafe]e

mari de expunere. Revista Arhitectura, organizator al Bienalei, împreun`
cu MNAC [i cu parteneri din domeniul construc]iilor au demarat un
proiect de reamenajare a Galeriilor 3/4 din Teatrul Na]ional.
Con[tien]i de poten]ialul mare dat de cei aproape 3000 de metri p`tra]i ai
galeriei, la care se adaug` prestigiul multor expozi]ii [i evenimente cultu-
rale desf`[urate în acest spa]iu, mai multe firme din domeniul construc]iilor
au pus la dispozi]ia ini]iatorilor proiectului produse [i servicii pentru reali-
zarea acestei ac]iuni. În lipsa unei reamenaj`ri globale, deocamdat` imposi-
bil de finan]at, coordonatorii proiectului s-au concentrat pe o suprafa]`
limitat` din Galeriile 3/4 [i pe m`surile cele mai urgente pentru a-l trans-
forma într-un loc clar definit, într-un veritabil spa]iu pentru art`. 
“Ce avem acum este o suprafa]` de expunere extins` cu cca. 370 mp, o
nou` tâmpl`rie de compartimentare între diferitele spa]ii [i o imagine mult
mai unitar` [i mai potrivit` func]iunii. Conceptul de culori s-a vrut în acela[i
timp neutru [i puternic: to]i pere]ii sunt vopsi]i în alb, iar pardoseala [i
tavanele s`lilor joase în gri. Vopsitoriile subliniaz` un caracter oarecum
industrial al spa]iului [i merg bine cu tâmpl`ria nou` din aluminiu", a sub-
liniat arh. {tefan Ghenciulescu, redactor-[ef al revistei Arhitectura [i unul
dintre arhitec]ii care s-au ocupat de realizarea acestui proiect.  

înainte

dup` amenajare
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Xtreme: East. 
Architecture from Japan

|
n paralel cu expozi]ia-concurs, se desf`[oar` o serie de evenimente ce aduc

\n aten]ia publicului produc]ia contemporan` de arhitectur` \n Japonia: dou`

expozi]ii [i cinci conferin]e profesionale, care vor avea loc la Muzeul }`ranului

Român. Referitor la aceste evenimente conexe, Constantin Goagea afirma: “|n

cadrul BAB 2006 avem ocazia s` prezent`m experien]a japonez` din ultimii ani

[i situa]ia unei realit`]i construite evoluate. Japonia este o ]ar` care produce o

arhitectur` contemporan` excep]ional`, care reu[e[te s` interpreteze o tradi]ie

glorioas` \n moduri absolut contemporane. Pornind de la aceste realit`]i, anul

acesta am invitat arhitec]i japonezi ce fac parte din elita interna]ional`: Kengo

Kuma, Kazuhiro Kojima, Tetsuo Furuichi, Masahiro [i Mao Harada, Sou

Fujimoto”.

Cele dou` expozi]ii g`zduite de MNAC pun \n eviden]` pozi]ii diferite ale

arhitec]ilor japonezi. “Continuity vs. Mutation” ne las` s` descoperim tradi]ia

japonez` \n forme ultra-contemporane: de[i stilistic sunt total diferite, arhitec-

tura tradi]ional` [i contemporan` \mpart acelea[i concepte, aceea[i filosofie. Cei

doi curatori au selectat 3 categorii de arhitec]i [i, \n mod implicit, 3 categorii de

“arhitectur`”: 8 arhitec]i de prim` m`rime, rezultând o selec]ie bazat` mai ales

pe arhitectur` [i spa]iul public: Jun Aoki, Tetsuo Furuichi, Waro Kishi, Kazuhiro

Kojima, Kengo Kuma, Hiroshi Naito, Sanaa (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa),

Taira Nishizawa; 10 arhitec]i tineri, sub 40 de ani, selec]ia orientându-se mai

degrab` c`tre spa]iul locuirii, al micilor func]iuni [i al c`ut`rilor de alternative:

Ryuichi Ashizawa, Sou Fujimoto, Masahiro Harada & Mao Harada (Mount Fuji

Architects), Jun Igarashi, Kumiko Inui, Kazuyasu Kochi, Hironori Matsubara,

Tetsuya Nakazono, Makoto Tanijiri, Kuniaki Takahashi; 2 ingineri structuri[ti,

selectându-se exemple de muta]ii \n gândirea construc]iei, transform`ri, ce trec

dincolo de scar` [i program: Kenji Nawa, Jun Saoto.

Ioshihide Kobanawa, \n prezentarea acestui demers curatorial, sublinia: “Am

ales categorii bazate pe criterii genera]ionale [i pentru c` succesiunea

genera]iilor este prin ea \ns`[i generatoare de muta]ii [i continuit`]i. Mul]i din-

tre cei 10 arhitec]i tineri au lucrat \n birourile primilor 8; Harada la Kengo

Kuma, Kumiko Inui la Jun Aoki. Putem vorbi \n cazul Japoniei de o nou`

muta]ie, vizibil` [i la nivel genera]ional, care \ns` se produce pe un fundal al

unei tradi]ii discrete [i esen]ializate”.

Cealalt` expozi]ie, \n care sunt prezen]i Taro Ashihara, Yasushi Horibe, Kazuo

Iwamura, Chitoshi Kihara, Hiroshi Naito, Akira Sakamoto, Eizo Shiina, Yoshiji

Takehara, Akira Watanabe, Ken Yokogawa, aduce \n prim-plan rafinamentul

des`vâr[it al arhitecturii japoneze. Arhitec]ii "SENSAI" (un concept fundamental

pentru a \n]elege tradi]ia estetic` japonez` sugerând sofisticata rela]ie a cre-

atorului cu mediul) aduc \n prim-plan forme fragile, delicate, de o elasticitate

surprinz`toare. Texturile sunt alese cu infinit` grij`, lemnul, p`mântul, hârtia [i

piatra dialogheaz` discret, rela]ia p`r]ilor cu \ntregul fiind tratat` cu o deosebit`

considera]ie.

Fotografii din expozi]ia
“Continuity vs. Mutation”
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SIEMENS
încorporabile

LiftMatic, cea mai recent` inova]ie de la Siemens, este
un cuptor ac]ionat pe vertical`, astfel \ncât vesela

aflat` \n interior devine u[or accesibil` [i se evit` \n acest
mod riscurile de lovituri [i arsuri, toate acestea printr-o
simpl` ap`sare de buton. Plitele cu induc]ie par a fi
desprinse din filmele SF - func]ia powerBoost permite o
\nc`lzire de dou` ori mai rapid` a plitei [i, \n consecin]`,
diminueaz` timpul de fierbere. Timpul de preparare al ali-
mentelor este redus, iar acestea p`streaz` un con]inut
crescut de vitamine. Hota cu DVD \nfrumuse]eaz` prin
imagine [i sunet experien]a g`titului.
Dincolo de toate aceste impresionante realiz`ri tehnolo-
gice, Siemens \nseamn` \ns` \n primul rând design de cea
mai bun` calitate. 48 de premii IF product design, 9 pre-
mii Redott [i alte 5 premii acordate de c`tre Centrul de
Design din Stuttgart au fost ob]inute de-a lungul anilor
de produsele electrocasnice marca Siemens. 
Ast`zi, când arhitectura tinde s` creeze spa]ii din ce \n ce
mai deschise, electrocasnicele \ncorporabile Siemens con-
stituie solu]ia ideal` pentru a utila o buc`t`rie. Aceasta
nu va fi decât o prelungire natural` a interioarelor, adap-
tându-se celor mai \nalte standarde de locuire [i confort.
Buc`t`ria nu mai reprezint` spa]iul \n care se depune
efort continuu pentru a g`ti, a cur`]a aragazul sau pen-
tru a sp`la vasele. Buc`t`ria devine prin Siemens spa]iul
\n care timpul trece \n mod pl`cut, unde oricine se poate
relaxa [i bucura de ceea ce \l \nconjoar`, de designul mi-
nimalist al produselor \ncorporabile, de formele clare [i
de \mbinarea lor perfect`.
Dac` v` dori]i un spa]iu exclusivist, inovator [i perfor-
mant, adaptabil unui stil de via]` modern, gama Siemens
|ncorporabile este ceea ce c`uta]i. Perfec]iune tehnic`,
func]ional` [i estetic`. 

Tr`im \ntr-o lume \n care

spa]iul [i calitatea au

devenit vitale. O lume 

\n care timpul trebuie 

valorificat la maximum. 

Ca s` v` bucura]i din plin 

de locuin]a dumneavostr`,

pentru un confort des`-

vâr[it, Siemens a creat

gama de Electrocasnice 

|ncorporabile. 

Un design modern [i un

stil inconfundabil caracte-

rizeaz` solu]iile de ultim`

or` oferite de Siemens,

destinate unor interioare

moderne [i deosebit de

sofisticate.

Pentru detalii suplimentare contacta]i Siemens Electrocasnice România.
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Lut / lutuire / locuire

Chiar acolo, in situ, la locul facerii, pe ruinele anticei cet`]i Argamum / Orgame,

ascultând feluritele muzici cântate de vânt prin stuf`ri[, privind cu nesa] r`s`rituri [i

apusuri de soare incredibile, b`l`cindu-m` cu ritual - la prânz [i pe \nserat - \n lacul

Razelm, umblând agale, \n plin soare, printre vestigiile ora[ului cu cel mai vechi nume

de pe la noi, \n c`utare de pietre vechi [i buruieni, m-am minunat cum pot ni[te adul]i

intelectuali, cu preocup`ri serioase \n urbe, s` redevin` copii care se joac`, fascina]i,

cu cea mai plastic`, mai docil`, mai misterioas` [i mai mistic` materie ce s-a inventat

de la facerea lumii \ncoace: p`mântul, lutul.

Ne-am obi[nuit, din p`cate, ca \n vremurile de ast`zi s` substituim materiilor naturale

ni[te surogate. Locuim \n blocuri ori case din beton acoperite cu tabl`, azbest [i alte

asemenea orori, consum`m alimente modificate genetic ori saturate de aditivi, f`ina

din care se face påinea pare s` nu mai provin` din gråu m`cinat. S-a n`scut astfel,

treptat, o alt` "specie" de oameni, adaptat` la artificial [i care prive[te tot ceea ce

este natural ca un semn al s`r`ciei [i a unui primitivism demult apus.

Cum am putea s` deprindem din nou cuno[tin]ele celor vechi, salvåndu-ne de fapt,

odat` cu via]a, chiar mai presus de ea, sufletul? Aceast` \ntrebare aproape mistic` s-

a disimulat \ntr-o preocupare practic`, atunci cånd s-a n`scut proiectul “Lut 2006”.
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O idee na[te o alt` idee

Cu doi ani \n urm`, mergånd pe urmele originalei idei a sculptorului

Vasile Ivan, [i \n memoria artistului de timpuriu disp`rut, Funda]ia HAR

a pus \n practic`, cu succes, proiectul “Stuf 2004”, la Murighiol (cetatea

antic` Halmyris). Un demers artistic inedit, din care s-a n`scut [i proiec-

tul de anul acesta, “Lut 2006”. Ideea directoare a fost exploatarea ofer-

tei atåt de generoase a materialelor naturale, de care nu ducem lips`,

dar c`rora le-am uitat menirea [i pe care le g`sim oriunde \n spa]iul nos-

tru geografic. A fost din nou aleas` Dobrogea, ]inut str`vechi, exemplar

pentru adaptarea locuirii la clima excesiv` prin utilizarea resurselor nat-

urale. Casa din chirpici (c`r`mizi din lut amestecat cu paie), pe funda]ie

de piatr`, acoperit` cu stuf [i v`ruit` \n alb, pe dinafar` [i pe din`untru,

este specific` satelor din aceste locuri. {i este, totodat`, o locuire eco-

logic`, pe care ini]iatorii proiectului s-au gåndit s` o preia ca model. Iar

din \ntinderile generoase ale Dobrogei a fost ales pentru edficarea unui

ad`post croit din materialele oferite de zon`, un mic paradis terestru, sit

arheologic [i rezerva]ie natural`: Capul Dolo[man.

Timp de dou` s`pt`måni, \n perioada 20 iulie - 6 august, trei arhitec]i

(Mariana Celac, C`t`lin Berescu, Anders Goransson) [i trei sculptori

(Alexandru Grosu, Alexandru Nancu, Dumitru Verdianu) au pus \n prac-

tic` un experiment colectiv, construind la Capul Dolo[man o unitate de

locuire minimal` (camer` [i spa]iu de de preg`tit hrana) folosind chirpi-

ci, piatr`, lemn [i stuf. 

Cei [ase temerari au locuit ei \n[i[i, timp de dou` s`pt`mâni \n condi]ii

minimale (corturile oferite de Crucea Ro[ie), f`r` electricitate [i ap`

curent`, l`sându-se ar[i de soare [i b`tu]i de vânt, din dorin]a de a se
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pune pu]in \n pielea acelor oameni care r`mân peste noapte f`r` case [i mijloace

elementare de trai.

Ad`postul realizat de ei este un exemplu de construc]ie rapid` [i ieftin` pentru

situa]ii de urgen]`, utilizånd materiale oferite de zon`. Pe alte meridiane, o cas`

ecologic` se ridic` la pre]uri exorbitante pe care [i le permit doar cei boga]i. La

noi, o astfel de edificare ar putea fi o solu]ie lesnicioas` de ie[ire din, istorica deja,

criz` locativ` [i totodat` o posibil` rezolvare a situa]iilor de s`r`cie extrem`,

destul de numeroase din p`cate, dup` cum o pune \n eviden]` studiul Marianei

Celac [i al lui C`t`lin Berescu, chiar astfel intitulat: “Locuirea [i s`r`cia extrem`”.

Cum se construie[te o cas` din chirpici?

Aveau s`-[i dea seama din mers, \n cele dou` s`pt`mâni de experiment intensiv

la Capul Dolo[man, cei [ase protagoni[ti ai proiectului “Lut 2006”. Arhitec]i [i

sculptori, poate pentru prima dat` (cel pu]in la noi) pu[i \n situa]ia de a realiza,

f`r` niciun fel de orgoliu creator, o oper` colectiv`, n-au avut \ncotro [i s-au

\n]eles. Asprimea mijloacelor de trai \i apropie pe oameni. Ca [i dorin]a de a duce

la bun sfâr[it un proiect generos. Nu trebuie nicidecum trecut cu vederea c` ei au

fost ajuta]i de me[teri locali, de cei care au fabricat c`r`mizile din chirpici [i de cei
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care au lucrat efectiv al`turi de arhitec]i [i arti[ti la ridicarea ad`postului

de la Capul Dolo[man: Ma[a, Maftei, Mi[a, Sofica, Petre, Ionu[ [i Ion.

Nu s-au folosit decât unelte [i tehnici de lucru tradi]ionale. Ad`postul

edificat din materialele locului, la care s-au ad`ugat elemente din lemn,

este sut` la sut` “hand made” [i a presupus concentrarea efortului [i

imagina]iei tuturor participan]ilor. Arhitec]i [i constructori ai zilelor noas-

tre, Mariana Celac, C`t`lin Berescu [i Anders Goransson au fost obliga]i

s` uite ce [tiau, pentru a descoperi virtu]ile materialelor [i ale tehnicilor

de lucru dispre]uite [i ignorate \n contemporaneitate.

|n loc de concluzie

“Lut 2006” e doar punctul de plecare al unui demers care se va dezvol-

ta \n anii urm`tori. Acum a fost experimentat un model de construire [i

locuire minimal`, pentru situa]ii de urgen]`, de asemenea, un model de

locuire ecologic`, utilizånd numai [i numai materiale naturale, din

resursele zonei, precum [i experien]a meseria[ilor locali. Casa rezultat`

va fi donat` Institutului de Cercet`ri Eco-Muzeale din Tulcea, pentru

uzul arheologilor afla]i vara \n campanie de s`p`turi la Capul Dolo[man.

}inta final` a proiectului \ns` este [i o edificare de natur` spiritual`, posi-

bil` doar printr-o muta]ie la nivelul ansamblului mentalit`]ilor contem-

porane. “Casa organic`” presupune nu doar un mod de construire ori

folosire a resurselor naturale ci [i un model de locuire, \n armonie cu

natura. A locui “organic” \nseamn` mai mult decåt a locui ecologic.

Natura ne d` tot ceea ce avem nevoie, dar ca s` putem folosi ge-

neroasele ei resurse trebuie s` re\nv`]`m s` \i acord`m un respect pro-

fund. S` ne consider`m cu adev`rat parte din ea [i nu cuceritori ori

inamici ai ei. 

Luiza Barcan

Foto: Alexandru Nancu
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Prezen]a \n cadrul s`pt`månii modei de la
Milano [i zilelor designului din Helsinki [i
Bruxelles, parteneriatul \ncheiat cu Lancia
pentru Paris Motor Show [i cel cu Louis
Vuitton pentru ceremonia de deschidere a
magazinelor din Viena, Budapesta [i Praga,
participarea la expozi]ia londonez` 100%
Design, deschis` la Victoria & Albert
Museum [i apari]ia celui mai nou produs,
Optic, pe coperta albumului 
editat de MoMA New York (toamna 
anului 2006) sunt doar cåteva dintre
episoadele str`lucitoare ce au marcat \n
ultimele dou` luni agenda Kartell. 

Acum, Bucure[tiul intr` [i el pe harta evenimentelor interna]ionale dedi-
cate designului, odat` cu inaugurarea, prin Innova, a unui Kartell Flag

Store: un magazin-concept (prins \ntr-o re]ea ce acoper` deja 85 de ]`ri) ce
comunic` filosofia [i valorile companiei. For]a [i succesul unui astfel de mag-
azin rezid` \n solu]ia de a crea pentru produsele Kartell o 
platform` u[or recognoscibil` ca identitate [i ofert`, indiferent de loca]ie (de
la New York [i Los Angeles la Paris, Hong Kong ori Sao Paolo). Sistemul de
expunere exalt` calit`]ile acestei renumite m`rci de design: creativitate [i
tehnologie, rafinament [i func]ionalitate. Nu doar experien]a celor 55 de ani
de la \nfiin]are, ci [i intensa colaborare cu cei mai aprecia]i creatori ai
momentului (dintre care s`-i amintim cel pu]in pe Ron Arad, Ronan & Erwan
Bouroullec, Antonio Citterio, Philippe Starck [i Patricia Urquiola), plus
maniera \n care cercetarea [i libertatea lor de expresie au \ntålnit a[tept`rile
[i cerin]ele Kartell sus]in ast`zi excep]ionala pozi]ie a companiei pe scena
interna]ional` a designului. Studiul noilor materiale [i experimentarea
tehnologiilor de dat` recent` sunt, pentru Kartell, pa[i esen]iali \n
perfec]ionarea adaptabilit`]ii la timpul prezent a produselor Kartell, a flexi-
bilit`]ii [i rezisten]ei lor.
Mizånd pe un efect vizual definitoriu pentru companie, Kartell Flag Store de
pe Calea Victoriei nr. 204 fascineaz` prin vitalitate, cromatic` [i spirit inova-
tiv. Formula de display, ce favorizeaz`, \n parte, fiecare „obiect al dorin]ei”
made in Kartell, poart` semn`tura tån`rului designer [i arhitect italian,
Ferruccio Laviani. / OANA T~NASE

K
A

R
TE

LL FLAG STORE
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Goethe Institut,
Universitatea de
Arhitectur` "Ion
Mincu" [i Institut
Français de
Bucarest, cu spri-
jinul Ministerului
de Externe al
Germaniei, \n
cadrul proiectului
Elysée, au rea-
lizat expozi]ia
"Metamorfoza
unei metropole". 

Deschis` la sala Dalles din Bucure[ti pån` \n data de 24 noiembrie a.c.,

expozi]ia este \n fapt dubl`, prezentånd atåt influen]a neoclasicismului

francez din secolul XIX asupra arhitecturii bucure[tene, cåt [i cea a

Bauhausului german din anii 20 - 30 ai secolului XX. |n contextul provoc`rii

pe care o reprezint` transformarea capitalei \ntr-o arie urban` modern`, miza

acestei manifest`ri, care mai cuprinde [i un seminar de dou` zile la care vor

participa exper]i \n urbanism din Fran]a, Germania [i Romånia, este aceea de

a contribui la aceast` schimbare [i de a accentua importan]a p`str`rii pro-

priului specific.

Intervalul dintre cele dou` r`zboaie mondiale a \nsemnat pentru Romånia o

period` de prefaceri, \n contextul dubl`rii suprafe]ei [i popula]iei dup` 1918.

Bucure[tii se transform` \n capital` European`, se sistematizaz`, retrasåndu-

se trama stradal`, construindu-se noi cartiere [i parcuri. Multe dintre aceste

cl`diri vor fi realizate de arhitec]i str`ini, dar [i de c`tre exponen]ii [colii

locale, astfel \ncåt vom avea al`tur`ri de stiluri dintre cele mai spectaculoase.

Neoromånesc juxtapus Bauhausului [i ambele Constructivismului, toate aces-

tea \n vecin`tatea cl`dirilor de influen]` neoclasicist`. 

Mo[tenirea arhitectiural` a Bucure[tiului, istoria acesteia [i urm`rile ei \n con-

temporaneitate, sunt subiecte pe care expozi]ia "Metamorfoza unei metro-

pole" vrea s` le aduc` \n discu]ie. Sufocate printre blocurile socialiste subzist`

enclave de cl`diri interbelice, care risc` s`-[i diminueze, dac` nu s`-[i piard`

definitiv, fragila identitate. Problema c`reia trebuie s` i se g`seasc` o

rezolvare ]ine de modul \n care Bucure[tiul \[i valorific` patrimoniul constru-

it, [i de felul \n care \[i define[te voca]ia european` \n func]ie de acesta. 

Valetin S`l`geanu

EX
PO

ZI
}I

E 
d

e ARHITECTUR~
Metamorfoza unui metropole
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D
ac` \n Anglia revolu]ia industrial` a \nceput prin secolele XVI - XVII,
restul Europei a ajuns la un adev`rat boom industrial abea \n secolul
XIX. Marile fabrici deschise pentru prelucrarea minereurilor de diferite

tipuri, de extrac]ie a c`rbunelui, pentru realizarea \n serie a unor produse de
consum general au \nsemnat pentru unii un progres, iar pentru al]ii o demo-
nizare a procesului de munc`. |nlocuirea marilor manufacturi cu fabrici
mecanicizate au revoltat pe me[te[ugari [i tradi]ionali[ti dar au entuziasmat
burghezia progresist`, nobilimea de]in`toare de p`månturi din toate
col]urile Europei [I pe cei cu orient`ri politice de stånga. Industrializarea a
\nsemnat cre[tere economic`, cre[tere demografic`, support sau motor al
colonialismului, democratizare a structurilor politice, \nceputul epocii con-
sumeriste, positivism \n [tiin]e [I finalmente adåncirea rupturii dintre, ca s`
folosim o expresie deseori abuzat`, "ra]iune [i credin]`". Tot ea a fost [i
cauz` indirect` a "marelui r`zboi", precum [i mijloc al acestuia. Globalizarea
implicit` a creeat, spre exemplu, Japonia modern`, care a renun]at la politi-
ca separa]ionist` deschizåndu-[I frontierele atåt pentru ]`rile vestice cåt [I
pentru "vecinul" lor de la est, America. 
Vestigii ale \nceputurilor industrializ`rii, ale "zorilor" contemporaneit`]ii, se
p`streaz` a[adar \n aproape \ntreaga lume, iar expresia cea mai pregnant`
este arhitectura. Probabil c` simbolul absolut al acestei epoci va r`mane Tour
Eiffel, sau gara din Milano, dar exist` un patrimoniu, vast [I extrem de divers,
de cl`diri care au \ndeplinit roluri mult mai prozaice. Aceste fabrici, c`ci
despre ele este vorba, sunt subiectul expozi]iei, sau mai curånd solu]iile de
reconversie gåndite pentru fiecare dintre ele. Ber`rii, fabrici de prelucrare a
plumbului, a fierului, ateliere de confec]ii, b`I publice, fabrici unde se con-
struiau ma[ini, se transform` \n centre culturale, galerii, spa]ii de birouri,
spa]ii de locuit, showroom-uri [I cafenele. Politicile de interven]ie difer` \n
func]ie de materialele originale, destina]ie ini]ial` [I final`, plasament astfel
\ncåt problematica pe care fiecare caz \n parte o ridic` impune solu]ii diferite.
Chiar dac` acestea pot p`rea de multe ori discutabile reconversia nu trebuie
\n]eleas` simplist sau restrictive. Ceea ce atrage la arhitectura industrial` este
tensiunea intern` rezultat` din oscila]ia \ntre util, elegan]a ra]ional` [I
dorin]a de estetic. Unul dintre curatorii expozi]iei, Benjamin Franger, \[I
\ncheie prezentarea astfel: "Supravie]uind ca o recompens` pentru contem-
porani … nu putem s` nu observ`m al`turarea elementelor strict utilitare,
tehnice, cu cele artistice [I ornamentale ale epocii sau cu valoroase piese real-
izate manual." 
Expozi]ia ofer` un prilej de reflec]ie pe teme legate atåt de proiectele pro-
priu-zise cåt [I de arhitectur` \n general, stil, conservare, posibilit`]I [I
limit`ri.  Valentin S`l`geanu

VESTIGII INDUSTRIALE
Conversia patrimoniului industrial \n Cehia, 2000 - 2005

Expozi]ia, g`zduit` de

Sala de Expozi]ii a

UAUIM, este parte inte-

grant` din a 3-a bie-

nal` interna]ional` de

Vestigii Industriale

2005, organizat` de

Research Centre for

Industrial Heritage, CTU

din Praga [i con]ine

peste 30 de exemple

de conversie a

cl`dirilor industriale

dezafectate [i o serie

de proiecte care, la

data deschiderii

expozi]iei, primiser`

aprobarea pentru

\nceperea lucr`rilor. 



ACOPERI{UL BRAMAC
ÎNTRE ESTETIC~ {I FUNC}IONALITATE

De ani întregi, atunci când 

vine vorba de acoperi[ul 

de deasupra capului, milioane

de oameni au încredere în

Bramac. Pentru c` Bramac

ofer`  solu]iile optime, 

adaptate tehnic cerin]elor 

riguroase ale utilizatorului.

Sistemele de \nvelitori Bramac sunt potrivite atât pentru construc]iile noi,
cât [i pentru renov`ri. Cele [ase modele de ]igle în [ase variante de culori
[i gama complet` de piese speciale [i accesorii \i confer` acoperi[ului t`u
un grad maxim de func]ionalitate, dovedind înc` o dat` posibilitatea de
proiectare [i realizare individual` a fiec`rei case.
Pentru fiecare din cele [ase modele de ]igle în cele [ase variante de
culori, exist` o întreag` serie de piese speciale [i accesorii originale (peste
50 de detalii), perfect adaptate func]ional [i coloristic. 
Oferta cuprinde piese speciale pentru montarea coamei f`r` mortar,
str`pungeri, iluminat în interiorul podului nemansardat, acces pe
acoperi[, sisteme paraz`pad`, piese de siguran]`, folii speciale care pro-
tejeaz` împotriva p`trunderii prafului, z`pezii viscolite sau a apei sub
învelitoare, elemente ornamentale [i un sistem complet de jgheaburi [i
burlane din PVC StabiCor.
Numai accesoriile Bramac originale pentru acoperi[uri asigur` o îmbina-
re perfect` în zonele de etan[are [i racordare.
A[a cum un puzzle d` o imagine perfect` numai atunci când toate piese-
le se potrivesc, a[a se completeaz` [i elementele sistemului Bramac:
]igle, accesorii,  jgheaburi [i burlane – acestea toate sunt perfect adap-
tate în form` [i culoare [i se integreaz` perfect în imaginea de ansamblu
a acoperi[ului.
Protec]ie [i siguran]` maxim` în armonie cu estetica acoperi[ului – aceas-
ta este filosofia Bramac. 

}igla Alpina Clasic – simplitate 
[i rafinament

}igla Romana – elegan]` [i personalitate }igla Donau – linii curg`toare

}igla Transilva – Forme tradi]ionale
pentru acoperi[urile de viitor

}igla Alpina – detaliul face diferen]a
Suprafa]a granulat`  [i forma regulat` a ]iglei
Alpina confer` acoperi[ului 
individualitate

Tigla Natura – naturale]e [i unicitate
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"Reg`se[te-]i identi-

tatea" este un proiect

de interven]ie artistic`

\n contextul social/

urban Rahova-Uranus.

Acest episod al plat-

formei de regenerare

urban` "va urma", 

formulat` de Centrul

Interna]ional de Art`

Contemporan`, \n

parteneriat cu British

Council, DC

Communications 

[i Headvertising, 

a fost lansat printr-o

invita]ie adresat`

arti[tilor \nc` din iulie

2006 de a investiga/

discuta contextul 

sus-amintit [i, nu \n

ultimul rând, a pro-

pune proiecte partici-

pative care s` con-

tribuie la definire 

identit`]ii culturale 

a acestei zone

bucure[tene. 

P
unctul de plecare al acestui proiect este constituit ca amal-
gam de factori sensibili: patrimoniul arhitectural, istoria
recent`, multiculturalitatea, profilul popula]iei [i rela]ia din-

tre genera]ii, aspecte vecin`t`t]ii ca form` de socializare [i ale
ecologiei urbane. Calea Rahova, una dintre cele mai vechi artere
ale Capitalei, cu o istorie [i \nc`rcat`, [i agitat`, se confruntat`
[i ast`zi cu efectele demol`rilor comuniste din anii '80: disloc`ri
sociale, modific`ri ale structurilor de locuire, distrugeri ale patri-
moniului arhitectural [i ale traseelor urbane. 
Doar trei proiecte au fost selec]ionate de organizatori, produc]ia
acestora fiind finan]at` \n limita a 1.300 Euro fiecare. \ntre 1-19
noiembrie, Galeria Nou` a g`zduit expozi]ia-laborator
De/Re/Construc]ii (curator: Irina Cios), \ncheiat` printr-un atelier
de discu]ii (15 noiembrie).
Harta sensibil`, sub semn`tura echipei alc`tuit` din Maria
Dr`ghici, Bogdan Georgescu, Irina Gâdiu]` [i Gabriela Albu,
este un proiect de documentare artistic` [i interven]ie social` \n
zona Rahova-Uranus. Bine echilibrat` \ntre tenta]ia realiz`rii
unei arhive foto/video (care s` cartografieze destine [i pove[ti
ale comunit`]ii) [i desc`rcarea ei \n lumea real` (prin construirea
unui speaker's corner, \n scuarul din intersec]ia C`ii Rahova cu
Strada Sabinelor), ac]iunea Harta sensibil` se dore[te a
func]iona ca exemplu de atitudine civic` [i proiect socio-artistic.
Tot sub chipul unei h`r]i se prezint` [i lucrarea Dianei Gomez,
artist` de origine columbian`, stabilit` pentru moment \n
România. Pornind de la reperul fizic [i psihologic al Circului
Foamei (cu pu]in` vreme \nainte de \nceperea lucr`rilor de



demolare), Gomez deseneaz` patru trasee op]ionale, invitând
publicul curios/interest de-a lungul unor vizite ghidate (progra-
mate pe 4, 11 [i 17 noiembrie, cu startul la ora 11 din parcul
Rahova - Sabinelor). \ntreb`rile de la care artista porne[te \n
aceast` aventur` privesc obiectele [i atmosfera contextual`,
precum [i procedeele intuitive de abordare a spa]iului celuilalt.
Mona V`t`manu & Florin Tudor, \n colaborare cu Biroul de
Arhitectur` al lui Dan Dinoiu [i Alex Pop, aduc \n discu]ie uni-
tatea de locuire: "Ce \nseamn` s` te na[ti, s` tr`ie[ti [i apoi s`
fii demolat [i dat afar` din locul \n care ai tr`it?" Ascultând
oamenii povestind despre demol`rile de ieri [i de azi, ei au sim]it
urgen]a  reconstituirii memoriei ora[ului. Solu]ia - potrivit auto-
rilor - este aleas` "dintr-un efort de sinceritate pentru contextul
local", suprasaturat fizic [i psihologic de formatul apartamentu-
lui. Inten]ia este de a amplasa Apartamentul/Infobox \n zona
Izvor-Uranus (a c`rui machet` a fost prezentat` \n cadrul
expozi]iei de la Galeria Nou`, al`turi de ) [i de a-l activa ca punct
de de \ntâlnire, dezbatere [i expunere a proiectelor de arhitec-
tur` [i art` contemporan`. Prezentarea Monai V`t`manu [i a lui
Florin Tudor a inclus [i un performance filmat \n vara acestui an
- Praful, a c`rui istorie este l`murit` de arti[ti astfel: "La 24 de
ani dup` ce Schitul Maicilor a fost transplantat câteva sute de
metri pân` pe actuala loca]ie, \n spatele blocurilor, am umplut
buzunarele cu praf, p`mânt de lâng` biseric` [i am dus praful
\napoi pe locul lui".
Oana T`nase

Un interesant dosar al 
proiectului Reg`se[te-]i 
identitatea a fost g`zduit 
de revista Dilema veche 
(nr. 146, 10-16 noiembrie).
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Tema Concursului 

De-a lungul timpului, felul \n care au evoluat ora[elor a f`cut
ca zonele de interes sa gliseze pe suprafa]a a[ez`rilor. Un loc
prosper \ntr-o epoc`,  c`utat de oameni - un loc la mod`, la
un moment dat - a \nceput s`-[i piard` din str`lucire, s-a
ponosit [i a fost uitat. Poate i s-au schimbat, \ntre timp, struc-
tura [i func]iunea. Vechi fabrici, renumite pentru produsele
lor, au fost \nghi]ite de ora[ul aflat \ntr-o impetuoas` expan-
siune, cl`dirile au fost abandonate, ajungând s` stea prea \n
miezul urbei, l`sând \n urm` doar ni[te ziduri chioare [i f`r`
rost. Pie]e [i promenade mondene au devenit locuri populate
doar de ma[ini. Alte locuri nici m`car nu [i-au g`sit o alt` uti-
lizare, devenind simple spa]ii pr`fuite. Sunt locuri pe care nu
cl`dirile celebre le-au f`cut c`utate, ci istoriile lor; istorii
uitate. Sunt locuri l`sate \n afara traseelor ora[elor moderne,
dar care \[i pot reg`si pozi]ia pierdut`, \mbog`]ind, \n acela[i
timp, zestrea a[ez`rii. Muzeificarea nu s-a dovedit o solu]ie de
readucere \n aten]ia public` a acestor zone, c`ci nu a putut
aduce [i via]a \n ele. De aceea se caut`, \n permanen]`, unelte
mai bune pentru opera]ii atât de sensibile.
Participan]ii la acest concurs sunt invita]i, \n primul rând, s`
identifice \n ora[e spa]iile care [i-au pierdut tr`s`turile, care [i-
au pierdut importan]a pentru comunitate sau care au fost,
din varii motive, marginalizate [i scoase din circuitul ora[ului -
LOCURI UITATE. Apoi, vor fi enun]ate motivele pentru care ele
merit` s` fie readuse \n aten]ie, poten]ialul acestor zone [i
miloacele prin care se poate face o astfel de opera]iune.
Proiectul va ilustra un scenariu care ar putea avea [ansa de a
revitaliza locurile supuse studiului. Fiind vorba despre o
opera]ie \n corpul unui ora[, se a[teapt` [i eviden]ierea
modific`rile care se produc \n cadrul a[ez`rii [i influen]ele
asupra modului ei de func]ionare.

LOCURI UITATE
Concursul interna]ional pentru studen]i

Organizator: Asocia]ia

European` a {colilor de

Arhitectur` (AEEA) la

ini]iativa Universit`]ii de

Arhitectur` [i Urbanism

"Ion Mincu", Bucure[ti

Sponsor: Lafarge, Fran]a
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D
up` ce au fost expuse \n holul Atheneului Român, proiectele au fost
jurizate, iar pe 21 noiembrie au fost anun]ati câ[tig`torii. Juriul a fost
unul interna]ional, format din nume sonore ale arhitecturii europene:

Luigi Snozzi, Pre[edinte (Elve]ia), Constantin Spiridonidis (Grecia), Emil Barbu
Popescu (România), James Horan (Irlanda), Per Olaf Fjeld (Norvegia), Leopold
Lombard (Franta - Lafarge), Françoise Pamfil, Secretar (România). Acesta a
avut o misiunea grea deoarece toate proiectele au avut ]inut` [i concept la
standarde interna]ionale. Jurizarea final` a lucr`rilor [i selectarea
câ[tig`torilor s-au f`cut \ntre 16 [i 17 noiembrie 2006. Premiile sunt
urm`toarele: Premiul I - 6.000 Euro, Premiul II - 3.000 Euro, Premiul III -1.500
Euro [i 8 men]iuni de câte 1.000 Euro fiecare.
Câ[tig`torii:
Premiul I: Predrag Ignjatovic, Universitatea din Belgrad, Serbia Muntenegru;
Premiul II: Paulina Maneta, Dimitra Pavlakou, Universitatea din Patras,
Grecia;
Premiul II: Siobhan O'Connor, Institutul Tehnologic din Dublin, Irlanda;
Premiul III: Silvia Roxana Palfi, Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism "Ion
Mincu", România;
Premiul III: Guoda Bardauskaite, Academia de Arte din Vilnius, Lituania;
Men]iunea I: Roisin Feeney, Institutul Tehnologic din Dublin, Irlanda;
Men]iunea II: Nikola Zamurovic, Universitatea din Belgrad, Serbia
Muntenegru;
Men]iunea III: Aulenbacher, Universitatea Tehnic` din Tampere, Finlanda;
Men]iunea IV: Ausra Ambrasaite, Academia de Arte din Vilnius, Lituania;
Men]iunea V: Alina Florentina Ionescu, Universitatea de Arhitectur` [i
Urbanism "Ion Mincu", România;
Men]iunea VI: Shane Blighe, Institutul Tehnologic din Dublin, Irlanda;
Men]iunea VII: Patricia Herraiz Molina, C. Pelaez, Universitatea Tehnic` din
Tampere, Finlanda;
Men]iunea VIII: Universitatea din Madrid, Spania.
Tema concursului, generoas` [i actual` \n acela[i timp, \[i g`se[te argumente
\n România [i pretutindeni \n Europa. Organizatorii [i partenerul exclusiv al
acestui demers, având \nc`rc`tura unui mesaj-simbol, sunt convin[i c` origi-

nalitatea [i inova]ia sunt condi]ia
performan]ei \n toate domeniile,
motiv pentru care au decis s` \ncu-
rajeze eforturile pentru ca tânara
genera]ie de arhitec]i dintr-o Europ`
comun` s` \[i expun` viziunea pen-
tru recuperarea acestor zone, inte-
grând cu respect valorile, identitatea
[i tradi]iile locale \n tendin]ele arhi-
tecturii moderne. 
Concursul a fost deschis tuturor stu-
den]ilor la arhitectur` care \[i
urmeaz` studiile \n cadrul unei insti-
tu]ii de \nv`]`mânt superior afiliate
sau neafiliate la Asocia]ia European`
a [colilor de Arhitectur` (AEEA).
Proiectele au fost elaborate individ-
ual sau \n grupuri de studen]i, sub
\ndrumarea unui profesor de arhi-
tectur` din cadrul institu]iilor de
\nv`]`mânt superior cu Specializarea
Arhitectur`. S-au primit 158 de
\nscrieri la concurs, din care [colile
Europene de Arhitectur` au selectat
[i trimis spre jurizare 37 de proiecte. 
Studen]ii români din anul 4 au elab-
orat aproximativ 200 de proiecte,
din care au fost preselectate pentru
jurizare 56. Alte 15 proiecte ale unor
studen]i din anii 5 [i 6, cu tema con-
cursului "Locuri uitate", au fost
incluse \n concurs. {coala
româneasc` de arhitectur` a fost
prezent` cu o selec]ie de 28 de
proiecte, care au intrat la jurizarea
interna]ional` al`turi de cele
provenind din celelalte [coli
europene.
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|n continuare, prezent`m
pe scurt proiectul care a
luat Premiul I si cele dou`
premii ale studen]ilor
români.

Premiul I - Predrag Ignjatovic,
Universitatea din Belgrad
Construirea unui ansamblu
cultural pe linia vechilor for-
tifica]ii ale ora[ului Belgrad

"Atunci când am hot`rât loca]ia,
am dorit ceva care s` par` atât de
greu de schimbat, \ncât s` ne fie
nou` u[or s` \l schimb`m complet,
s` fie o transformare deplin`.
Crede]i-m` pe cuvânt, au fost atât
de multe idei despre acest proiect,
ne-am gândit la fiecare lucru m`runt
care ne-a trecut prin minte. Acum c`
am ajuns la acest rezultat, [tim c`
ideea noastr` a fost una câ[tig`-
toare. 
Acest proiect chiar aceasta este - o
idee. Trebuia s` fie un concept
reprezentativ pe tema unui muzeu,
a unei galerii. Un loc care reprezint`
chiar \nceputul istoriei Belgradului. 
Abordarea conceptual` a acestei
probleme pe care ne-am imaginat-o
noi ne-a dat libertatea de a face
ceva care nu ar fi posibil \n practic`,
[i anume smulgerea unei p`r]i a
zidului vechi care apar]ine unor vre-
muri apuse [i introducerea a ceva
complet nou [i diferit, de neimagi-
nat la acea vreme. Un material difer-
it - peste c`r`mid`, aceast`
suprafa]` sub]ire, ca un nucleu, am
pus ceva mai solid v`zut din afar`
dar foarte fin, rupt de orice altceva.
O func]ie diferit` - deoarece acum
nu mai este ceva care ]ine inamicul
la distan]`, ci dimpotriv`, are
menirea de a atrage oamenii \n
ora[ul p`zit. 
Aici intervine aspectul de loc uitat.
Reactivarea acestui loc \ntr-o epoc`
nou`, un loc care s` fie redescoper-
it. \n aceast` nou` epoc` nu se
poate gândi decât \ntr-un mod con-
ceptual astfel c` \ncercarea de a
pune ideea \naintea logicii pare mult
mai gratificatoare."

Premiul III - Roxana Palfi 
Reabilitare cartier Sf. Vineri
|ndrum`tor prof. dr. arh.
{tefan Scafa-Udri[te

Ansamblul studiat este rezultatul
multiplelor interven]ii asupra zonei
ca urmare a curgerii timpului [i a
succesiunii diferitelor tipologii arhi-
tecturale specifice fiec`rei epoci.
Ceea ce a reie[it este un ]esut com-
plet destructurat, cu nenum`rate
influen]e, \n proiectare generând
imposibilitatea raport`rii la un sin-
gur element, la un limbaj unic. Situl
este smuls temporalit`]ii concrete [i
devine, \n sens etimologic, utopic,
adic` de niciunde. Resim]it ca
dezordine, \[i cheam` antiteza,
adic` ordinea.
Astfel s-a adoptat o solu]ie deta[at`
de sistemul existent, generat` de o
func]ie matematic`, element \ntâlnit
\n arhitectur` \nc` din perioada anti-
chit`]ii. Sistemul nou creat prote-
jeaz` [i \n acela[i timp include [i
vechiul cartier. Exist` o dubl` trans-
formare a ]esutului existent: la nivel
func]ional - public - privat, cât [i la
nivel formal, fizic, prin interven]ia
propus`, incluzând vechiul cartier
(momentan perceput ca zona rezid-
ual`) \n circuitul func]ional al
ora[ului. Elementele noi se
raporteaz` ca [i dimensiuni mod-
ulelor preexistente \n sit, dar \ntr-o
nou` form` de organizare [i de
realizare a leg`turilor: trasee, cur]i
interioare, pia]ete, pasarele.
Mi[carea este sugerat` de succe-
siunea [i dinamismul formelor,
trec`torul  fiind inclus \n spectacolul
arhitectural, trecând pe lâng`,
peste, pe sub sau prin modulele de
baz` propuse. Se bazeaz` pe
rena[terea vechii tipologii comer-
ciale [i artistice.

Men]iune - Alina Ionescu
Reabilitare fragment 
Calea Mo[ilor
|ndrumator conf. dr. arh.
Florin Biciu[c`

Subiectul analizei este un fragment
din Calea Mo[ilor, care a devenit
unul din "locurile uitate" ale
Bucure[tiului pentru c` [i-a pierdut
continuitatea sub diverse aspecte.
Fiind situat \n centrul ora[ului are,
comparativ cu alte zone , mai mult
poten]ial \n a deveni un loc impor-
tant pentru comunitate .
Proiectul propune, plecând de la
ideea de "maidane" , o \n[iruire de
spa]ii de tip "oaz`" care s` apar]in`
oamenilor, locuri \n care s` poat`
"evada" din efervescen]a ora[ului.



Energie, securitate, automatizare, design: 
cele patru mari teme ale viitorului într-un cuvant:

SCHÜCO

|
n viitor, proiectarea arhitectonic` [i designul, construc]ia \n sine [i exploatarea
cl`dirilor vor fi \n mod sigur influen]ate de parametrii noi. Energia, securi-
tatea, automatizarea [i designul vor fi factori-cheie, pe lâng` func]ionalitatea

cl`dirii [i utilizarea spa]iului, care se iau \n considerare \n prezent. Ace[ti para-
metrii sunt rezultatul dezvolt`rii sociale [i a cerin]elor genera]iilor viitoare fa]`
de mediul \nconjur`tor. 
Cu sistemele Schüco este asigurat` conservarea energiei. Toate sistemele pentru
pere]i cortin` asigur` o izolare termic` ideal`, f`r` a fi afectat` imaginea cl`dirii [i
libertatea de crea]ie a arhitec]ilor. Noile sisteme pentru fa]ade au fost dezvoltate
sub deviza “mai pu]in \nseamn` mai mult”, iar rezultatele sunt remarcabile.
Sistemul SFC 85 este o noua variant` de fa]ad` structural`, la care elementele
mobile sunt integrate \n structura portant`. Utilizând noua genera]ie de ferone-
rie, de asemenea intregrat` \n elementele portante, se pot realiza cercevele de
pân` la 250 kg greutate. Câteva caracteristici [i avantaje: l`]ime vizibil` de 85
mm, ochiuri mobile f`r` cercevele vizibile, pot fi ac]ionate manual sau cu motoare
integrate \n profil.
Un concept din ce \n ce mai des aplicat \l constituie cel al pere]ilor-cortin` mo-
dulari. Pentru a veni \n \ntâmpinarea noilor cerin]e, Schüco a lansat sistemul
Skyline 65 F(rame) cu profile exterioare aparente [i Skyline 65 FSG - pentru vitra-
je structurale. Acest tip de perete-cortin` este conceput ca un sistem de rame
(module), cu \n`l]imea egal` cu un nivel al imobilului la care se monteaz` [i cu
l`]imea determinat` conform detaliilor tehnice stabilite de proiectan]i. Fiecare
modul poate fi divizat atât pe orizontal`, cât [i pe vertical`. 
Diferen]a fa]` de varianta clasic` este dat` de faptul c` ramele sunt confec]ionate
[i echipate cu vitraj \n cadrul atelierului de produc]ie, fiind montate pe structura
cl`dirii prin intermediul unor piese speciale de sprijin, care determin` pozi]ia ele-
mentelor, pe ambele direc]ii. |n acest fel, cea mai mare parte a procesului de
realizare a peretelui-cortin` se transfer` din [antier \n atelier, rezultând mai multe
avantaje: viteza mare de execu]ie [i montaj, cre[terea posibilit`]ilor de control al
calit`]ii, acurate]ea sporit` a \ntregului ansamblu, posibilitatea program`rii ri-
guroase a procesului de fabrica]ie, cu efect direct asupra eficien]ei, independen]a
fa]` de condi]iile meteorologice. |ncerc`rile de laborator efectuate asupra sis-
temului au confirmat caracteristicile foarte bune din punct de vedere mecanic,
etan[eitatea ob]inut` prin aplicarea principiului garniturilor suprapuse, coeficien-
tul de transfer termic pân` la 1,75 W/m2K. De asemenea, sistemul corespunde
normelor europene [i române[ti actuale cuprinse \n SR-EN 13830, fiind certifica-
bil din punct de vedere al conformit`]ii CE.

|n prezent, tema siguran]ei este tot
mai important` pentru popula]ie.
Cl`dirile trebuie s` le ofere locuito-
rilor un climat de protec]ie fa]` de 
orice amenin]are ce ar putea veni
din exterior.
Schüco are \n vedere deplina siguran]`
a cl`dirilor prin sistemele inovatoare pe
care le dezvolt`: controlul biometric al
accesului cu comand` de la distan]`,
trape de fum integrate, construc]ii
antifoc \n aluminiu, sisteme antipanic`
pentru c`i de evacuare.
Schüco AvanTec, feroneria complet
ascuns` \n falt, stabile[te un nou stan-
dard, asigurând un grad de siguran]`
antiefrac]ie pân` la clasa WK3, f`r` a
afecta aspectul estectic liniar al feres-
trelor. Mânerele din noua gam`
Schüco Design se potrivesc perfect
noilor cerin]e estetice, o dovad` pen-
tru asta fiind [i premiul “IF 2006” ob-
]inut. Varianta automatizat` a acestei
feronerii, TipTronic, este prima fe-
ronerie oscilo-batant` complet meca-
tronic`, care face posibil` ac]ionarea
ferestrelor prin calculator, telefon
mobil sau telecomand`. Pe lâng`
aspectele legate de confort, compo-
nentele automatizate ale construc]iilor,
ca de exemplu feroneria TipTronic pen-
tru ac]ionarea prin senzori a feres-
trelor, ofer` o deosebit` siguran]`.
|ntrerup`toarele magnetice asigur`
supravegherea [i raporteaz` starea fe-
restrei atât sistemului centralizat al
cl`dirii, cât [i sistemului de alarm`.
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Dedicat` “Ora[elor, arhitecturii [i societ`]ii”, expozi]ia interna]ional` de

arhitectur` de la Vene]ia a pornit de la premiza c` ast`zi “agenda urban`

este o agend` global`”, mai mult chiar, c` dinamica urbanismului atrage (ori

cel pu]in ar trebui s` o fac`) o \n]elegere a ecua]iei dintre resurse [i consum,

dintre reforme [i capital, al c`rei rezultat este unul semnificativ \n domeniul

transporturilor, al polu`rii, al dezvolt`rii economice [i al justi]iei sociale.

Bienala a adus \n discu]ie 16 exemple ale marilor arii metropolitane, de la

Shanghai pân` la Sao Paolo: fotografie, film [i instala]ii multimedia traduc

vizual transform`rile sociale, economice [i culturale suferite de aceste ora[e,

iar noi proiecte arhitecturale [i de urbanism reflect` maniera \n care locuirea

[i mobilitatea sunt afectate de densitatea contextului metropolitan. 

Potrivit lui Richard Burdett, secolul 21 este unul urban: 75% din popula]ie va

ajunge s` tr`iasc` \n ariii urbane, majoritatea \n mega-ora[e, cu mai mult de

20 milioane de locuitori. Observa]ia vine \ntr-un moment \n care ora[ele

europene se confrunt` cu fenomenul degrad`rii progresive ori sunt for]ate s`

se adapteze condi]iilor post-industriale, s` se reinventeze. De ce ora[ul este

ceea ce este? Care sunt a[tept`rile noastre fa]` de un arhitect [i cum ar reu[i

el s` fac` fa]` contextului actual? Oare este \nc` necesar un masterplan, atât

timp cât durata lui de implementare deja \l scoate din uz? - acestea ar fi doar

câteva dintre \ntreb`rile pe care expozi]ia lui Burdett a \ncercat s` le for-

muleze.

BIENALA DE ARHITECTUR~
DE LA VENE}IA
EDI}IA A 10-A 

10 septembrie - 19 noiembrie 2006

Anul acesta, spre

deosebire de ultimele

dou` edi]ii ale

Bienalei, surpriza vine

din ridicarea la scar`:

focalizat este nu obiec-

tul architectural, ci

peisajul urban. 
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Pavilionul Italian a g`zduit prezentarea a 12 institu]ii

interna]ionale, implicate \n cercetarea urbanismului, sec]iunea

fiind completat` prin conferin]e, ateliere de discu]ie [i crea]ie, plus

evenimente colaterale. Tema expozi]iei centrale (curator: Richard

Burdett) are dou` aplica]ii specifice, tratate sub chipul unor

sec]iuni independente, desprinse din platforma “Sensi

Contemporanei: Ora[e de piatr`” (curator: Claudio D'Amato

Guerrieri), un proiect desf`[urat \n Vene]ia, [i “Ora[e-Port” (cura-

tor: Rinio Bruttomesso), \n Palermo.

Gr`dinile au invitat la un itinerariu complex, 40 de pavilioane

na]ionale r`spunzând provoc`rii de a interpreta ora[ul. 

Oana T`nase

Premii
Leul de Aur pentru \ntreaga activitate: Richard Rogers 
Leul de Aur acordat ora[elor: Bogota, Columbia
Leul de Aur pentru cel mai bun pavilion na]ional: Danemarca, expozi]ia Co-evolution, un proiect dezvoltat \n
colaborare cu China
Leul de Aur pentru proiecte de urbanism: Javier Sanchez / Higuera + Sanchez, pentru proiectul reziden]ial Brazil
44, Mexico City
Premiul special pentru cea mai bun` [coal` de arhitectur`: Facultatea de Arhitectur` [i Politehnic` din Torino
Distinc]ii au fost acordate [i pavilioanelor Japoniei, Islandei [i Macedoniei.

Foto: arh. Paramon Di]u, arh. Costin
Beekman, arh. Octavian Gugu, 
arh. Robert Popescu
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Scurte impresii
despre Bienal` 

Radu Malasincu, student la

Universitatea " Ion Mincu ",

anul 5, bursier Erasmus la

Bruxelles

o expozi]ie foarte important`

pentru orice student la arhitectur`

sau pentru orice arhitect 

o construc]ie interesant`, ce

pune foarte multe probleme, de[i

nivelul nu este \ntotdeauna cel

a[teptat

foarte interesant` analiza celor

mai mari conurba]ii din lume (o

lec]ie pentru viitoare proiecte [i pentru viziunile ce ar trebui promovate) 

pavilioanele au fost destul de diferite ca valoare: m-a dezam`git Olanda,

mi s-au p`rut bune - Elve]ia, Italia, Polonia, Finlanda

am constatat c` au atras aten]ia mai ales conceptele noi, unele utopice

(exerci]ii foarte constructive care pot constitui la un moment dat o surs` de

inspira]ie); mul]i s-au preocupat de modul \n care vor ar`ta marile ora[e \n

câ]iva ani

Pavilionul României mi s-a p`rut reu[it: au ales s` prezinte situa]ii reale

cu care se confrunt` societatea noastr`, o problematic` ce ne caracte-

rizeaz`; cred c` ar fi avut de câ[tigat dac` ar fi fost chiar mai multe

poze/filme \n pavilion [i mai pu]in text.

nu conteaz` a[a mult, \n opinia mea, dac` ideea pavilionului României a

mai fost folosit` sau nu, important e c` au reu[it s` atrag` aten]ia, s` te

fac` s` \n]elegi contextul social [i arhitectural al ]`rii
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|ntre 18 octombrie

2006 [i 22 aprilie 2007,

Centrul Canadian de

Arhitectur` (Montréal)

prezint` \n expozi]ia

“Mediul: Abord`ri pen-

tru viitor”, proiecte ale

inginerului horticultor

Gilles Clément (Fran]a)

[i ale arhitectului

Philippe Rahm

(Elve]ia). Punctul de

plecare al curatorului

Giovanna Borasi este

de aceast` dat` felul

\n care mediul \nsu[i a

devenit o chestiune

vulnerabil`: expozi]ia

prive[te aspecte legate

de resursele naturale &

alternative, de con-

sumul de energie [i de

urgen]a unor regle-

ment`ri \n domeniul

tehnologic [i al

designului de mediu.

Fotografii, instala]ii sculpturale [i proiec]ii de diapozitive, semnate de Gilles
Clément, definesc cel de-al Treilea Peisaj, concept cu trimitere la caracterul
ireversibil al efectelor interven]iei umane asupra habitatului. Strategia pe
care o vizeaz` Clément este aceea de a \ng`dui spa]iilor abandonate din ora[
s` se dezvolte potrivit proceselor naturale, cu o minim` interven]ie uman`. 
O lectur` diferit`, prin con]inut [i interpretare, a mediului o propune Philippe
Rahm; arhitectul interpreteaz` tema pornind de la date climaterice, prin
explorarea formelor [i func]iilor modificate de acestea. Instala]ia conceput`
de el (ce traduce indici de temperatur`, umiditate [i luminozitate ai unei
\nc`peri total izolate, sub chipul unei nara]iuni vizuale) sugereaz` poten]ialul
varia]iilor climaterice \n generarea unor noi practici spa]iale [i comporta-
mente sociale. Rahm sugereaz` faptul c` o atent` observa]ie [i documentare
a condi]iilor de mediu, ce au un impact decisiv asupra vie]ii umane, ar putea
ghida forme [i func]ii arhitecturale. Oana T`nase

Gilles Clément & Philippe Rahm 

MEDIUL: 
ABORD~RI PENTRU VIITOR
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|
n perioada 17 - 19 noiembrie 2006, Viena va g`zdui cel de-al 14-lea

Congres de Arhitectur`, discu]iile urmând a se concentra pe subiectul

planific`rii urbane pentru o dezvoltare durabil`. Despre ce \nseamn`

ast`zi s` construie[ti ]inând cont de contextul social, economic, de mediu

[i politic vor vorbi mai mul]i speciali[ti ai domeniului, ce vin din direc]ii

diferite.

Proiectele prezentate se vor \mp`r]i \n dou` grupe: pe de o parte, cele \n

rela]ie direct` cu educa]ia universitar` (prin care studen]ii, \n completarea

disciplinelor teoretice, se confrunt` cu problemele practice pe care le

implic` realizarea unui proiect), iar pe de alt` parte, ini]iativele unor

birouri sau grupuri de arhitectur` \n ceea ce prive[te planificarea durabil`

[i construirea social` (fie \n contextul unui ajutor de dezvoltare, fie \n

cazul unor catastrofe). Mul]i arhitec]i au \nceput s` dezvolte, \n paralel cu

cl`dirile uni-familiale, premiate la diverse concursuri, programe pentru

locuin]e sociale, precum Alejandro Aravena \n Chile. Modul \n care a

\mbun`t`]it structura unui ora[ \n criz`, cu ajutorul “acupuncturii

urbane”, va fi descris \n cadrul evenimentului de c`tre Jaime Lemer, pri-

marul localit`]ii Curitiba, Brazilia.

Va fi de asemenea prezentat un program educa]ional austriac “S2arch”

(Social and Sustainable Architecture), ale c`rui realiz`ri concrete vor fi

expuse \ntr-un eveniment paralel cu simpozionul. Programul pune accent

pe dimensiunile practice ale educa]iei, sub motto-ul “build together learn

together”, adoptat de cinci universit`]i [i un colegiu tehnic (aceastea au

construit re]ele de infrastructur` [i [coli \n ora[e mici ale Africii de Sud).

Lucr`rile fiec`rui grup de studen]i vor fi pe scurt prezentate [i apoi

dezb`tute \n mai multe etape.

Cu prilejul acestui eveniment, ce faciliteaz` comunicarea \ntre arhitec]i

din \ntreaga lume, Architekturzentrum Wien va g`zdui [i o expozi]ie: “Un

jardin d'hiver, présente. Bottom Up. Building for a Better World. 9

Projects for Johannesburg” (16.11.2006 - 05.02.2007), o continuare

fireasc` a unui program \nceput \n 2003. 

Expozi]ia “Just Build It!” de atunci, despre legendarul “Rural Studio” din

Alabama al lui Samuel Mockbee, a reprezentat un act de pionerat din

partea galeriei vieneze al c`rei discurs punea accent pe responsabilit`]ile

sociale [i estetice ale practicii arhitecturale. Inspirat` de acest eveniment,

Universitatea de Tehnologie din Viena a organizat un proiect cu studen]ii

s`i la Orange Farm, \n Johannesburg, iar apoi \n Mexic, scopul fiind \ntot-

deauna conceperea unor proiecte sociale \n contact direct cu viitorii uti-

lizatori. Expozi]ia din 2006 acoper` dezvoltarea ulterioar` a acestor

ac]iuni, concretizate prin nou` proiecte, toate deja finalizate \n \mpre-

jurimile Johannesburg-ului. Aceasta este una din laturile expozi]iei,

cealalt` fiind dedicat` proiectelor lui Marcel Broodthaers, \n special unui

proiect nerealizat de expozi]ie, din 1975, care a supravie]uit sub forma

unei colec]ii de diapozitive. Viorica Buic` 

foto © Architekturzentrum Wien

“BOTTOM UP. BUILDING 
FOR A BETTER WORLD”
Architekturzentrum Wien
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Foto: Alexandru Matei

De câ]iva ani,

Prim`ria

Municipiului

Bucure[ti a decis s`

aloce un buget

pentru reabilitarea

unor cl`diri inter-

belice, serios afec-

tate de trecerea

timpului. Procedura

pentru alocarea

acestor sume este

destul de compli-

cat`: expertiza

tehnic` [i de

proiectare, pre-

merg`toare

oric`rui demers,

este pl`tit` din

banii publici, \n

urma unei licita]ii

etc. 

Un rol important \n acest proces \l joac` [i asocia]ia de proprietari care
trebuie s` cad` de acord [i s` contribuie la costurile consolid`rii. Deja
exist` un proiect \ncheiat: blocul Capriel, de la intersec]ia Bulevardului
Dacia cu strada Mihai Eminescu, semnat de arhitectul C. Medilanschi \n
1935. "Tu[a" final` - vopsirea fa]adei cu ni[te culori aproape imposibile -
ridic` un mare semn de \ntrebare asupra modului \n care Prim`ria alege
s` p`streze identitatea acestor cl`diri ce fac parte din patrimoniul
ora[ului. |n prezent, se preg`te[te proiectul pentru reabilitarea [i consol-
idarea primului bloc realizat de Horia Creang` la Bucure[ti, pe strada
Schitu M`gureanu. Este vorba \ns` de un proiect care a stârnit
numeroase discu]ii, locatarii [i arhitec]ii care s-au solidarizat cu ei \ncer-
când s` lupte pentru integritatea arhitectural` a imobilului. 
|n continuare, Niculina Buturug`, unul dintre proprietarii ce locuiesc \n
imobil, [i Loredana Stasisin, ce se num`r` printre ini]iatorii proiectului
"Case care Plâng", ne vor prezenta punctul lor de vedere \n leg`tur` cu
reabilitarea imobilului Horia Creang`.

IMOBIL HORIA CREANG~
st
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Niculina Buturug`

Imobilul din bulevardul Schitu M`gureanu nr. 19 este unic \n crea]ia arhitec-
tului Horia Creang`, fiind primul din cele zece imobile colective construite de
el [i singurul \n stil tradi]ional. 
Locuind \n acest imobil am \nv`]at \n timp s` \l cunoa[tem pe arhitect, s` \i
\n]elegem opera [i importan]a cl`dirii din Schitu M`gureanu nr. 19 pentru
patrimoniul Bucure[tiului. Valoarea deosebit` a arhitecturii imobilului este
dat` de fa]ad`, de intrare, de casa sc`rii principale, de volumele \nc`perilor [i
adecvarea func]iunilor lor, de calitatea deosebit` a detaliilor.
Imobilul va intra \n curånd \n consolidare.
Noi, proprietarii, am solicitat prin memorii Prim`riei Capitelei, Ministerului
Culturii [i Cultelor [i Oficiului Monumentelor Istorice s` aprobe numai o con-
solidare care s` conserve arhitectura lui Horia Creang`. Dup` [tiin]a noastr`
suntem unicul caz \n Bucure[ti, de locatari care lupt` pentru ne[tirbirea arhi-
tecturii cl`dirii lor. 
Este o cinste pentru Prim`ria Capitalei [i pentru firma Proiect Bucure[ti,
cå[tig`toare a proiectului de consolidare, s` intervin` asupra unui imobil sem-
nat Horia Creang`. Din p`cate solu]ia ini]ial` propus` de aceast` firm` nu
]ine cont de toate aceste elemente.
De aceea, noi, proprietarii am propus la råndul nostru o solu]ie de consoli-
dare cu lucr`ri executate pe sc`rile secundare, de serviciu. Ea permite salvarea
structurii [i arhitecturii intr`rii [i a casei sc`rii principale, respectarea detaliilor
de tåmpl`rie, feronerie, a finisajelor desenate de Horia Creang` [i executate
impecabil de me[terii vremii. 
Consider`m c` \n cazul imobilului din Schitu M`gureanu de la nr. 19 nu
poate fi vorba de ieftin sau scump, aici este vorba pur [i simplu de conser-
varea patrimoniului arhitectural al ora[ului.
Institu]iile statului, firmele de proiectare [i de construc]ie au acum posibili-
tatea [i obliga]ia s` dea un exemplu de consolidare reu[it` a unei cl`diri cu
valoare arhitectural` excep]ional`. Participarea [i sprijinul nostru, al celor care
locuim \n acest imobil, sunt depline.
Mul]umim [i pe aceast` cale emisiunii "Simetrii" care ne-a dat prilejul s`
exprim`m acest punct de vedere.
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Stud. arh. Loredana Stasisin

|n urm` cu ceva timp am fost contacta]i, pe adresa site-ului, de c`tre un
domn care ne informa despre un caz cel pu]in interesant pentru tematica
proiectului nostru. Este vorba despre imobilul \n care domnia sa locuie[te,
imobil realizat de arh. Horia Creang` la pu]in timp dup` \ntoarcerea sa de
la Paris, \n 1929, primul proiect realizat \n Bucure[ti [i singurul \n aceast`
manier`. 
Dat fiind c`, de la data ridic`rii construc]iei [i pân` \n prezent, au trecut cel
pu]in dou` cutremure importante, imobilul are nevoie de repara]ii. Prin
urmare, a intrat \n programul de reconsolidare al prim`riei, proiectul fiind
realizat de firma care a câ[tigat licita]ia. Am dori s` men]ion`m c`, la
aceast` licita]ie, criteriile care au stat la baza selec]ion`rii au fost cele de
ordin economic [i tehnic, f`r` a se lua \n considerare elemente ce ]in de
arhitectura construc]iei.  
Solu]ia propus` implic` modific`ri majore la nivelul fa]adei principale [i
\nchiderea casei sc`rii principale \ntr-un tub din beton armat. Este adev`rat
c` varianta aceasta este cea mai pu]in costisitoare \ns` implica]iile pe care
le presupune nu sunt dintre cele mai fericite, f`când referire, prin aceasta,
nu doar la pierderea identit`]ii arhitecturale, ci [i la aspecte ce ]in de pro-
cedura de execu]ie, pe timpul [antierului circula]ia locatarilor \n interiorul
cl`dirii fiind grav afectat`. 
Nefiind mul]umi]i, proprietarii au \ntocmit, separat, un alt proiect. Acesta
reu[e[te s` nu afecteze nici fa]ada [i nici rafinata cas` a sc`rii, este mai
rezistent din punct de vedere al structurii, se propune rigidizarea \ntregii
cl`diri [i nu doar a \nc`perilor principale, iar mare parte din lucr`rile de
execu]ie s-ar desf`[ura \n exteriorul cl`dirii, fapt ce ar afecta traficul interi-
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or doar \ntr-o mic` m`sur`. Are, \n schimb, un singur defect: e mai
costisitor [i din aceast` cauz`, este posibil ca prim`ria s` nu \l
aprobe, de[i locatarii ar fi dispu[i s` \[i asume costuri suplimentare.
|n cazul \n care casa sc`rii ar fi modificat`, \n urma lucr`rilor de
consolidare, identitatea acestei construc]ii ar fi [tears` [i odat` cu
ea, o adev`rat` lec]ie de arhitectur`, nu doar pentru noi, \nv`]`ceii
de la Arhitectur`, ci pentru orice persoan` care dore[te s` vad` un
lucru frumos [i bine f`cut.
Este bine de [tiut c`, la momentul proiect`rii, echipa Horia
Creang`, so]ia sa, Lucia Dumbr`veanu, [i fratele mai mic, Ion
Creang`, a avut “und` verde” din partea investitorilor, tinerii
arhitec]i putând s` \[i exprime liber ideile [i ambi]iile, rezultatul,
vizibil [i ast`zi, fiind unul demn de invidiat.  
F`r` a fi calificat drept “monumental” accesul \n imobil este spec-
taculos [i reu[e[te s` vorbeasc` foarte clar despre istoricul acestei
cl`diri, pornind de la detaliile proiectate ini]ial, am`nunte lipsite de
importan]` pentru constructorul din ziua de azi [i continuând cu
modul \n care acestea au fost p`strate, fapt ce se datoreaz`, pe de
o parte, calit`]ii materialelor [i de cealalt`, a calit`]ii locatarilor care
au avut grij` s` le \ntre]in`. 
Aici am \ntâlnit un “organism” care tr`ie[te foarte bine, de[i este
\mb`trânit. Toate lucrurile se leag`: detalii de pe fa]ad` reg`site \n
tocul u[ilor de apartament, ferestre decorate cu un model ce
aduce cu mânerele de cristal ale u[ilor, plint` de marmur` neagr`
t`iat` \n dreptul col]ului fiec`rei trepte [i urm`rind perfect curbu-
ra peretelui, balustrada delicat` din fier forjat ce urm`re[te, de
asemenea, conturul pere]ilor [i reu[e[te s` obtureze cât mai pu]in
lumina ce p`trunde prin golurile mari vitrate ale casei sc`rii, proiec-
tând umbre spectaculoase pe trepte [i pere]i; u[ile de apartament,
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dou` pe un palier, furniruite cu nuc
alb (acest material nu se mai g`se[te
ast`zi \n România), beneficiaz` de o
mic` fereastr` ce are ca scop ilu-
minarea vestibulului de la intrarea \n
apartament, desenul acestora fiind
parte a proiectului ini]ial. 
Interiorul apartamentelor, dublu ori-
entate (est - vest), este bine luminat
pe \ntreaga durat` a zilei [i benefici-
az` de spa]ii generoase. Dup` cum
ne povestea unul dintre locatari,
lumina \[i schimb` culoarea de mai
multe ori pe zi, de-a lungul anotim-
purilor interiorul modificându-se
\ntr-un mod inedit. Salonul se
deschide c`tre Parcul Ci[migiu \n
timp ce sufrageria ofer` o imagine
spectaculoas` a Bucure[tiului “v`zut
de sus”, cu acoperi[uri neregulate [i
str`du]e \ntortocheate.
Toate aceste lucruri sunt reale, ele
exist` [i \nc` pot fi v`zute pe str.
Schitu M`gureanu la nr. 19. Mai
mult decât o experien]` deosebit`, a
vedea aceast` cas` este o lec]ie de
arhitectur`. |nc` se mai poate face
ceva, \nc` nu s-a luat o decizie cu
privire la viitorul ei. Orice interven]ie
\ntâmpl`toare poate duce la muti-
larea construc]iei [i realizarea unei
r`ni adânci [i deschise... c`ci se
vede. 
Nu orice inim` nou` este compati-
bil` cu un organism vechi, a[a cum
nu orice interven]ie de consolidare
este benefic` pentru o cl`dire. 
Cât timp se mai poate face ceva,
suntem datori s` lupt`m pentru va-
loarea noastr`, a tuturor. Horia
Creanga a fost un mare arhitect [i
un mare român. Imobilul de pe
Schitu M`gureanu nr. 19 este o
m`rturie vie a identit`]ii noastre,
este un model de arhitectur` auto-
hton` [i un reper pentru arhitectura
interna]ional`. 
Merit`m mai mult.
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Ioana Sabina Grigorescu s-a n`scut la Bucure[ti pe 4 martie 1915. A urmat cur-
surile {colii de Arhitectur` din capital` [i a devenit arhitect diplomat \n anul
1947 cu un proiect pentru o [coal` de arhitectur`.
Autor [i coordonator a nenum`rate proiecte de restaurare, reabilitare [i
reconstituire a m`n`stirilor din Moldova [i Bucovina, Ioana Sabina Grigorescu
a lucrat la Facultatea de Arhitectur` [i la Direc]ia Monumentelor Istorice. Cele
mai importante proiecte ale sale, dar [i cele mai controversate, se desf`[oar`
\ncepând cu anul 1963 la m`n`stirile Slatina [i Secu pân` \n 1972. Urmeaz` \n
1964 restaurarea Casei Dosoftei din Ia[i, iar \n 1966 demareaz` lucr`rile de
reabilitare [i reconstruire la Sih`stria Secului [i Putna. Este co-autor \mpreun`
cu arhitectul Nicolae Diaconu la proiectele [i lucr`rile de la Dealu-Târgovi[te,
Sucevi]a (1960-1970), Humor (1960-1971), Vorone] (1960-1961), Dragomirna
(1961-1971) [i Galata - Ia[i (1960). 
Pe lâng` activitatea prodigioas` desf`[urat` la Direc]ia Monumentelor
Istorice, Ioana Grigorescu a f`cut cercet`ri [i a publicat lucr`ri despre biserica
m`n`stirii Secu [i problemele \ntâmpinate \n reconstituirea monumentului,
despre restaurarea m`n`stirii Sucevi]a [i despre transform`rile bisericii
m`n`stirii [i a turnului-tezaur de la Putna.
Unul dintre subiectele preferate de cercetare au fost sistemele tehnice [i arhi-
tecturale ale podurilor ridic`toare de la m`n`stirile fortificate din Moldova.
Rezultatele acestei \ndelungi cercet`ri sunt cuprinse \ntr-o monografie
\nso]it` de o iconografie complet` - relevee, reconstitiri, propuneri de restau-
rare - care a[teapt` \nc` publicarea.
Cunoscut` \ndeob[te \n calitatea sa de arhitect`, Ioana Grigorescu a fost toto-
dat` un interesant artist, autoare a unei cuprinz`toare opere de art` plastic`.
A fost apreciat` cu entuziasm de c`tre critica de specialitate \nc` de la prima
participare \n 1944, la expozi]ia de grafic` Hassefer. Lucr`rile sale realizate \n
tehnici [i pe suporturi variate - \n creion, peni]`, gua[e, pastel -, unele de mari
dimensiuni au participat de-a lungul vremii la numeroase expozi]ii \n ]ar` [i
str`in`tate. O parte important` a operei plastice este format` de schi]ele [i
studiile de arhitectur`. O selec]ie de lucr`ri de grafic` [i arhitectur` de Ioana
Grigorescu este expus` la Institute of Japan Architects la Tokyo. A f`cut de
asemenea modelaj, a compus obiecte [i ambientare de interior, a interpretat
elemente structurale [i \nchiderile spa]iale din lemn mai ales - stâlpi, por]i,
trepte - ca obiecte de sculptur`. 
|n februarie - martie 2004, Uniunea Arhitec]ilor din România \mpreun` cu
Ordinul Arhitec]ilor din România, Uniunea Restauratorilor de Monumente
Istorice [i Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism "Ion Mincu" au organizat
la Cercul Militar Na]ional o expozi]ie restrospectiv` ce a \mbinat un num`r
mare de lucr`ri de art` plastic` cu schi]e, studii de arhitectur`, fotografii doc-
umentare [i cu expunerea avangardistei lucr`ri de diplom` a celei care a fost
Ioana Sabina Grigorescu.

IN MEMORIAM
Anun]`m cu regret trecerea \n nefiin]` 
a doamnei arhitect 
IOANA SABINA GRIGORESCU (1915-2006). 






