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|ncepând cu acest num`r,
Ordinul Arhitec]ilor din
România, Filiala Bucure[ti,
a decis s` ofere
arhitec]ilor membri [i citi-
torilor Buletinului
Informativ al Ordinului o
imagine cât mai detaliat`
asupra [edin]elor de
avizare s`pt`mânale ale
Comisiei Tehnice de
Urbanism [i Amenajare a
Teritoriului a Prim`riei
Municipiului Bucure[ti
(C.T.U.A.T). Selec]ia pe care
inten]ion`m s` o oferim
acestora ia \n considerare
calitatea celor mai intere-
sante [i problematice
proiecte prezentate, iden-
tificate dup` urm`toarele
criterii: interven]ii cu
impact major asupra
viitoarei configura]ii
urbanistice [i arhitecturale
a Capitalei, interven]ii \n
locuri cu probleme (urba-
nistice, arhitecturale, de
trafic etc) sau \n puncte
critice ale Bucure[tiului,
proiecte controversate,
proiecte ce pun \n eviden-
]` anumite probleme ale
ora[ului, cu semnifica]ie
specific` (legat` de un loc
anume sau cu caracter
general). / Pre[edinte
Mircea Ochinciuc

{edin]a CTUAT din 8 martie 2007

Comisia, alc`tuit` din Doina Cristea, Dan Marin, Alexandru Beldiman, Constantin
Enache, Dorin {tefan - membri [i Viorel Hurduc, pre[edinte, a avut pe ordinea de zi un
num`r de 56 de proiecte.
Ini]ial programat` pentru ziua de miercuri, 7 martie 2007, [edin]a de avizare C.T.U.A.T.
s-a desf`[urat joi, 8 martie 2007, cu \ncepere de la orele 11,00. 
{edin]a de lucru s-a bucurat din nou de prezen]a la discu]ii a Primarului General al
Capitalei, dl Adriean Videanu, 
Ne-au re]inut aten]ia urm`toarele proiecte/lucr`ri:

Studiu - variant` \nchidere inel de circula]ie Bucure[ti Sud

(proiectant CPUMB)
S-au f`cut urm`toarele observa]ii:
Doina Cristea: “lipse[te din studiu problema accesibilit`]ii zonei pentru popula]ie; este
necesar`, \n domeniul circula]iei, realizarea unor dubluri locale pentru o mai bun`
servire a locuitorilor \n vederea PUZ-urilor care vor urma”; a insistat pentru urm`rirea
coerent` a facilit`]ilor de transport oferite de tramvai; “Bucure[tiul are o presiune dubl`
\n intravilan, fapt ce anun]` criza lui poten]ial`".
Dl. Primar General s-a pronun]at \n special pentru \ncurajarea transportului public [i a
insistat asupra unei componente separate, \n circula]ie, dedicate RATB (benzi speciale
pentru transportul public pe anumite segmente ale circula]iei); a adus la cuno[tin]`
celor prezen]i c` Parisul \[i reactualizeaz` frecvent PUG-ul, observa]ie nuan]at` de dl.
Constantin Enache care a subliniat c` aceast` opera]ie este \ntotdeauna supus` unei
teme-cadru, \n acest moment "Nevoia de dezvoltare".
REZOLU}IE. Proiectul va mai fi analizat, odat` ce vor fi luate \n calcul toate aceste note.

PUZ - Bd. Poligrafiei, Str. Parcului, proiectant Studio T Arch
Se solicit` avizul pentru ridicarea unei construc]ii-turn de 27 de etaje, \n apropierea sen-
sului girator existent. 
Dl. Dan Marin atrage aten]ia c`, fa]` de consultarea anterioar`, nu a fost remediat`
niciuna dintre cele 3 solicit`ri de atunci: conservarea benzii verzi existente de-a lungul
Bd. Poligrafiei; retragerea cl`dirii de la limita trotuarului; prevederea num`rului de
parc`ri necesare. 
Dl. Constantin Enache aminte[te c` o cl`dire de o asemenea \n`l]ime trebuie s` aib`
parterul liber, m`car din ra]iuni de circula]ie la \ntreg nivelul zonei, din cauza motivelor
legate de prevenirea [i stingerea incendiilor sau \n caz de evacuare for]at`. 
Dl. Dorin {tefan este de p`rere c` cca. 1/3 din suprafa]` pe nivel trebuie redus` pentru
ca proiectul s` fie \ntr-adev`r fezabil [i c` procentul de ocupare al cl`dirii la sol este mult
prea mare, regula fiind c` de obicei cl`direa urmeaz` configura]ia [i datele terenului [i
nu invers. Dl. Alexandru Beldiman acuz` volumetria amorf` propus` [i cere ca proiec-
tul s` fie re-studiat.
|n fine, dl. Viorel Hurduc consider` [i el c` proiectul este \nc` deformat de o anume
rigiditate excesiv` pe ansamblu [i cere s` se re-studieze proiectul pentru a se ob]ine elib-

{EDIN}ELE COMISIEI TEHNICE 
DE URBANISM
{I AMENAJARE A TERITORIULUI
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erarea parterului. 
REZOLU}IE. Aviz negativ, pentru moment.

PUZ - Str. Stoica Ludescu nr. 61, S1, proiectant
OOPY ARHITECTURA
Propunerea viza ob]inerea autoriza]iei Comisiei pentru realizarea
unei cl`diri (P+5 sau P+7) de apartamente cu comer] [i servicii la
parter \n spatele blocurilor de pe str. Turda.
Doina Cristea nu este de acord cu morfologia viitoarei cl`diri-semnal,
\n timp ce Dan Marin consider` propunerea anormal`, pentru c` este
o cl`dire situat` \n spatele unui front \nalt, pe o strad` de importan]`
redus`. Viorel Hurduc, pe de alt` parte, apreciaz` c`, \n mod
excep]ional, CUT ar putea fi crescut aici, pentru c` \ntr-o propunere
bun` cl`direa ar putea “]ine” col]ul str`zii care \ncepe la baza
Podului Grant; dl. Enache este de p`rere c`, \n m`sura \n care
cl`direa \nchide respectiva insul`, se poate "merge" spre un P+9.
Dan Marin accept` [i el ideea c` \n m`sura \n care cl`direa nu va mai
fi izolat`, ci se va racorda frontului de pe Bd. Turda, configurånd ast-
fel un col] coerent, ea poate fi mai \nalt`.
REZOLU}IE. Proiectul va fi rediscutat \n [edin]a viitoare, prioritar,
]inåndu-se cont de reglement`rile zonei [i de studiul volumetric
reconfigurat.

PUZ - Str. Ermil Pangratti nr. 22A, S. 1
Este solicitat` aprobarea pentru realizarea unei cl`diri de birouri \ntr-
o insul` din imediata apropiere a Televiziunii Române, insul` din care
mai face parte cl`direa Alpha Bank [i o locuin]` cu o anumit` valoare
arhitectural`, de \n`l]ime redus`. 
Dl. Hurduc este de acord c` insula are reale propriet`]i urbanistice [i
arhitecturale, \ns` sunt de urm`rit circula]ia zonei [i viitoarea "cali-
tate fizic`" a propunerii. Edificiul "adaug`" disconfort zonei, lucru
care trebuie evitat; este vital necesar` realizarea num`rului de parc`ri
pe care un asemenea proiect \l presupune. 
REZOLU}IE. Se avizeaz` favorabil, cu obligativitatea urm`ririi acestor
solicit`ri ale Comisiei.

PUZ - [oseaua Nordului nr. 94-96 - Str. Barajul

Arge[ nr. 36, proiect Westfourth Architecture
Se solicit` aviz pentru realizarea unei "bare" (bloc de locuin]e) lung`
de cca. 80 m, \ntr-o zon` destructurat` a capitalei. Dorin {tefan a
f`cut observa]ia c`, la nivelul zonei, propunerea ar fi cå[tigat \n
prestan]` [i elegan]` dac` strada care se "vars`" \n cl`dire ar fi putut
fi "continuat`" sau cel pu]in s` fi fost sugerat un “gol” \n noua
construc]ie \n posibila "zon` de impact" (opinie la care s-a raliat [i
Viorel Hurduc)
REZOLU}IE. Propunerea a fost avizat` favorabil.

PUZ - Str. Ion Sl`tineanu nr. 14, S1, proiectant arh.
C`lin Irimescu
Dl. arh. Irimescu protesteaz` \mpotriva a ceea ce denume[te a fi "un
abuz al dlui. arh. Bold", arhitectul-[ef al capitalei [i precizeaz` c`
PUZ-ul respectiv, aprobat la 17 iunie 2006, apoi invalidat din motive
lui necunoscute, a fost f`cut \n vederea concesion`rii respectivului
spa]iu. Dl. Irimescu prezint`, spre a justifica acest "abuz", o copie
xerox care con]ine textul unei ex-proprieri despre care sus]ine c` este
un fals, deoarece \n ultimele luni Pre[edin]ia nu a dat nici o decizie

referitoare la vreo cauz` de expropriere \n interes public. 
REZOLU}IE. Discutarea problemei este amânat` pentru miercurea
viitoare, când se va putea pronun]a asupra acestei situa]ii [i dl. Primar
General.

PUZ - Str. Sfânta Maria, arh. Vlad Cavarnali
Se solicit` aprobarea pentru realizarea unei cl`diri P+4 \ntr-o zon` de
tampon \ntre o arie cu cl`diri P+2 [i o zon` vecin` incoerent` (nivelul
suplimentar este motivat de situarea cl`dirii propuse pe col], caz \n
care Regulamentul permite aceast` derogare). Din p`cate, proiectul
a fost reclamat de c`tre vecini (arhitec]i), iar o \n]elegere amiabil`
\ntre p`r]i este, pentru moment, imposibil`. Se discut` asupra
situa]iilor de \nvecinare din alte spa]ii [i tradi]ii urbane (Viorel Hurduc,
Dan Marin, Dorin {tefan). Dan Marin atrage aten]ia asupra solu]iei
mansard`rii \n problema supraetaj`rii, ac]iune care desfigureaz`
cl`dirile. Ar trebui modificat, \n opinia d-sale, Regulamentul PUG,
astfel \ncåt interven]iile s` poat` opta pentru un etaj retras (acoperi[-
teras`). |n forma lui actual`, Regulamentul pune \n pericol cl`dirile
interbelice, dintre care unele au fost deja mutilate datorat` certifi-
catelor de urbanism care, urm`rind respectarea acestei reguli, cer
realizarea unei mansarde peste cl`direa de valoare \n cauz`. 
Dna. Cristea avertizeaz` \n leg`tur` cu for]a negativ` urbanistic` [i
vizual` a calcanului ce ar rezulta.
REZOLU}IE. "Lotizarea e coerent`, dar contextul e dificil. A[tept`m
un alt proiect" (Dl. Hurduc)

{edin]a CTUAT din 14 martie 2007

|n [edin]a de avizare din data de 15 martie 2007 au fost propuse pe
ordinea de zi 62 de proiecte (59 PUZ [i 3 PUD). Comisia pentru
aceast` [edin]` i-a avut \n componen]` pe Alexandru Beldiman,
Constantin Enache, Dan Marin, {erban Sturza, Dorin {tefan;
pre[edinte - Viorel Hurduc. Primarul General al Capitalei, dl. Adriean
Videanu nu a participat la [edin]`. 
Am selectat urm`toarele proiecte:

Modificare PUZ - Str. S`vine[ti - Str. Cercet`torilor

- Str. Ionescu Florea, S4. (reluare)
Se solicit` aprobarea pentru o nou` parcelare a loturilor \n vederea
demar`rii de construc]ii [i realizarea circula]iei \ntr-o zon` din ime-
diata apropiere a Lacului V`c`re[ti. Este propus` o fund`tur`, con-
siderat` "o solu]ie acceptabil`, dac` s-ar putea preveni cumva ghe-
ttoizarea zonei, \ntrucât  odat` aprobat proiectul, \nc`rcarea CUT va
putea cre[te necontrolat" (Dorin {tefan). Viorel Hurduc atrage
aten]ia c` zona este una privilegiat`, pe o corni[` cu importante
resurse urbane, a[a \ncåt este de dorit ca propunerea urban` s` fie
dublat` de un concept arhitectural clar definit. {erban Sturdza pro-
pune ca, pe viitor, pentru o \n]elegere cât mai limpede a datelor
locurilor pe care se va construi, toate proiectele s` cuprind`, \n
dosarul de documentare, un plan de situa]ie realizat din satelit.
REZOLU}IE. De corelat propunerea avansat` cu prevederile [i intere-
sul urbanistic pe care Prim`ria Sectorului 4 le preconizeaz` pentru
aceast` zon`; de realizat [i prezentat un concept arhitectural cåt se
poate de limpede \n sprijinul propunerii.

*|n rela]ie cu acest proiect, reprezentantul Prim`riei S4 a schi]at o prezentare a PUZ Lacul
V`c`re[ti, fa]` de care Dan Marin a observat c` ini]iativa refacerii complexului M`n`stirii ia
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V`c`re[ti "s-a pierdut pe drum" [i absenteaz` din noua viziune, solicitånd imperios
Prim`riei reconsiderarea pozi]iei ei vizavi de aceast` important` problem` cultural`.

PUZ - SF Parcaj Pia]a Hurmuzachi, 
proiectant ROMPROIECT
Se solicit` realizarea unui dublu parcaj \n imediata apropiere a sta]iei
de metrou Muncii, la care se r`spunde (Viorel Hurduc) cu observa]ia
de principiu c` aceast` solicitare, pentru a putea fi realizat`, trebuia
s` ia \n considerare [i alte aspecte ale locului, inclusiv elaborarea unui
studiu de circula]ie pentru inelul afectat, nevoia unui pasaj pietonal,
corelarea acestei propuneri cu o alta care s` priveasc` [i circula]ia de
suprafa]` [.a. 
REZOLU}IE. Se vor introduce \n propunere toate datele de regula-
ment astfel \ncåt aceasta s` nu afecteze viitoarele posibile circula]ii
sau necesit`]i ale zonei (accese, corel`ri de pasaje).   

PUZ - Bd. Tudor Vladimirescu, S.5
proiectant MDESIGN
Dialog amplu [i tensionat, \ntrucât este vorba despre una dintre ma-
rile artere ale Capitalei, pentru realizarea c`reia trebuie corelate mai
multe propuneri, cu multe puncte contradictorii asupra c`rora s-a
revenit nu doar o singur` dat`, inclusiv pentru definirea unui pasaj
subteran pe sub Bd. Vladimirescu. 
Viorel Hurduc: "Bulevardul \[i va p`stra rolul urbanistic, dar PUZ-ul
propus trebuie conexat cu propunerea pentru Str. Sebastian."
REZOLU}IE. Proiectul se va rediscuta miercurea viitoare, odat` ce vor
fi suprapuse cele dou` segmente de PUZ. 

PUZ Laminorului nr. 141, S1

proiectant CRISTIM2PRODCOM
Se solicit`, pentru un teren aflat la marginea domeniului PRO RAPID,
autorizarea pentru demararea construc]iei unui bloc de locuin]e de
330 de apartamente [i care va oferi locatarilor, la subsol, 300 de
locuri de parcare. Constantin Enache: "Propunerea trebuie discutat`
[i cu proprietarii terenului al`turat, ca s` putem judeca transformarea
\ntregii arii." 
Dorin {tefan: "Trebuie delimitat` clar fâ[ia construibil` [i trebuie
anticipat dac` [i ce fel de regulament putem introduce pentru zon`."
REZOLU}IE. Proiectul va fi rediscutat dup` ce va fi realizat` o docu-
mentare ce ]ine seama de aceste cerin]e exprimate [i va fi oferit`
comisiei o ilustrare volumetric`  a obiectului de arhitectur` dorit.

PUZ - Ansamblu reziden]ial {os. Str`ule[ti 

nr. 93-199, S1 / proiectant BBM Grup srl.
Se prezint` spre avizare un proiect reziden]ial pe un teren aflat \n pro-
prietate privat`, pentru care s-au realizat inclusiv studii de peisagis-
tic` sau de evacuare a apelor uzate, dat` fiind situarea locului pe o
"peninsul` verde" \nconjurat` de lac. Sunt prev`zute realizarea unei
coame a zonei care va avea rolul de dirijare a apelor, o separare a
zonelor verzi \n publice [i semipublice, o alternare a regimului de
\n`l]ime al construc]iilor \ntre P+2 [i P+3; \n ceea ce prive[te situa]ia
administrativ` antrenat` de proiect, se men]ioneaz` c` s-au ob]inut
semn`turile tuturor proprietarilor pentru ca investi]ia s` se
desf`[oare \n bune condi]ii. Pe malul apei, o få[ie cu l`]ime de 5 m.
va r`måne parte a domeniului public.
REZOLU}IE. Proiectul se avizeaz` favorabil, cu o observa]ie care se
refer` la "p`strarea profilului urban al zonei [i cl`dirilor" (dl. Hurduc). 

PUZ Str. Stoica Ludescu nr. 61, S.1

proiectant OOPY Arhitectura (revenire)
Se cerea, \n [edin]a anterioar`, revenirea cu un PUZ care s` propun`
o construc]ie P+10 [i care s` \nchege ansamblul rezultat, care va fi
definitoriu pentru \ntreaga zon`. Dan Marin nu este de acord cu
propunerea care urm`re[te \n fa]ada dominant` Str. Turda, deoarece
consider` c` aceast` construc]ie face parte dintr-o alt` fraz` urban`.
Viorel Hurduc sus]ine, totu[i, o aliniere a cl`dirii cu Str. Turda, cu
argumentul "\nchiderii" [i semnaliz`rii col]ului. 
REZOLU}IE. Se va reveni cu o prezentare mult mai clar` a conceptu-
lui urbanistic [i arhitectural.

{edin]a CTUAT din 22 martie 2007

Decalat` cu o zi pentru a permite Prim`riilor de Sector s` se orga-
nizeze spre a putea prezenta \n bune condi]ii proiectele pe care le
promoveaz`, [edin]a CTUAT a \nceput \n urm`torul complet: Doina
Cristea, {erban Sturdza, Alexandru Beldiman, Constantin Enache,
c`rora li s-au raliat, dup` scurt timp, Dan Marin [i Dorin {tefan.
Pre[edinte: Viorel Hurduc. Din motive obiective, Alexandru Beldiman
nu a putut participa la dezbaterea tuturor proiectelor prezentate.
De[i pe ordinea de zi figurau 22 de proiecte, s-a f`cut observa]ia, \n
discu]iile Comisiei, c` mare parte dintre acestea fuseser` avizate, cu
anumite condi]ii [i rezerve [i c` fuseser` acum re-inserate \n list`
doar pentru a putea fi prezentate complet`rileanterior solicitate. Fa]`
de aceast` situa]ie, Pre[edintele Comisiei a solicitat reprezentan]ilor
Prim`riei o corelare a tuturor acestor solicit`ri [i rezolv`ri par]iale ast-
fel \ncåt, pe viitor, s` nu mai apar` astfel de suprapuneri care duc la
amån`ri nejustificate \n ceea ce prive[te analiza, respectiv aprobarea
altor proiecte aflate \n a[teptare. 
S-au supus Comisiei spre analiz` [i aprobare urm`toarele proiecte:

Centrul Istoric, Zona Pilot

Studiu de suprafa]` UAUIM Bucure[ti
Prezentarea, desf`[urat` cu acurate]e de c`tre dl. Nicolae Lascu, era,
de fapt, o consultare a Comisiei [i o "dare de seam`" asupra
inten]iilor de lucru ale celor implica]i. Au fost prezentate pe larg
numeroasele condi]ion`ri pe care aceast` zon` foarte special` o
solicit` tuturor p`r]ilor implicate \n aceast` opera]ie de "regenerare
urban`" - cele legate de circula]ie [i reglementarea ei, cele care vizau
condi]iile tehnice ale propunerilor [i, nu \n ultimul rånd, condi]iile
istorice. De[i a fost prezentat` \ntreaga zon` istoric` a Capitalei,
discu]iile s-au purtat cu prec`dere pe "subiectele" Biserica Sf.
Dumitru, Bis. Sf. Anton, Str. Smârdan, pentru care au fost avansate
mai multe propuneri.
Doina Cristea a sugerat proiectan]ilor s` foloseasc` un mobilier
urban mobil, care s` poat` fi "verificat prin folosire" dac` benefici-
az` de calitatea [i amplasamentul cerut de o circula]ie pe care, pen-
tru moment, o putem doar anticipa, iar \n problema Bisericii Sf.
Dumitru s-a pronun]at pentru men]inerea incintei, deoarece "\nc` nu
avem nivelul de civiliza]ie care s` permit` deschiderea c`tre public a
unor astfel de spa]ii investite, totu[i, cu greutate simbolic` [i cultu-
ral`" de c`tre comunitate [i istorie.  
Ing. {erban Georgescu (reprezentant SEDESA) consider` aceast`
cerere deja rezolvat`, \ntrucât "pentru c` \n zon`, odat` cu
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atragerea investitorilor, vor lua amploare lucr`rile de refacere a infra-
structurii [i a cl`dirilor, iar mobilierul urban va fi cu necesitate
mobil." 
Reprezentantul Prim`riei, dl. arh. C`t`lin Cazacu, a dat asigur`ri c`,
\ntrucât este vorba despre o zon` de maxim` importan]` social`,
cultural-istoric`, dar [i ca poten]ial de investi]ie, s-a decis ca Prim`ria
s` suporte o parte din (sau total) costul refacerilor pentru fiecare
cl`dire \n parte, care mai apoi vor fi oferite proprietarilor, \n anumite
condi]ii. Sunt c`utate, \n continuare, [i alte solu]ii de finan]are.
Dl. Enache a subliniat c` locului nu \i trebuie alterat` poezia, astfel
\ncât ar fi bine s` fie evitate interven]iile tran[ant prelucrate, mo-
derniste; \n continuarea ideii de p`strare a datelor locului, dna
Cristea a amintit colegilor c` exist` \n multe capitale mari ale lumii
pietonale din lemn, care s-ar potrivi bine [i aici, cel pu]in pentru
anumite zone. Dl. Beldiman, vizitånd propunerile pentru amena-
jarea Bisericii Sf. Dumitru, [i-a exprimat op]iunea pentru
ne\nchiderea incintei, \ns` pentru izolarea bisericii prin perdea de
vegeta]ie (lucru la care, ulterior, a subscris [i {erban Sturdza), iar \n
ce prive[te arhitectura, aceasta s` fie, dac` documentele lipsesc,
una modern`, dar \n spiritul locului [i cåt mai septic` [i u[or de
\ntre]inut.
Dl. {erban Sturdza \ns` a atras aten]ia Comisiei asupra faptului de a
fi omis, pentru aceast` ampl` opera]iune urban`, un factor esen]ial,
[i anume posibilitatea descoperirilor. Acestea, \n opinia d-sale, vor
oferi o nou` perspectiv` asupra infrastructurii, care, prin elementele
nou-ar`tate, vor genera ele solu]ii, \ntrucåt partea valoroas` de tre-
cut istoric [i arhitectural a zonei nu poate fi pur [i simplu ignorat`. 
|n ceea ce prive[te designul stradal, dl. Sturdza a cerut echipei de
proiectan]i s` nu fie obsedat` de nou, ci s` \ncerce s` rezoneze cu
spiritul locului [i s` nu fie deloc neglijat` mo[tenirea arhitectural`
sau de civiliza]ie balcanic`, fa]` de care suntem mai aproape [i, posi-
bil, mai datori. Ca [i dl. Beldiman, [i d-sa a optat pentru \mprej-
muirea bisericilor cu gard, subliniind c` dispunem, \n trecutul nos-
tru, de o \ntreag` cultur` local` a gr`dinii asociate bisericii, lucru
care s-ar cuveni s` nu fie neglijat. "Sunt pentru oarecare dezordine
controlat` a interven]iei arhitecturale [i urbanistice \n zon` [i, ca
atare, \nclin mai mult spre Levant decåt spre solu]iile oferite de
Occident.", a conchis d-sa \n aceast` problem`. "Pe cât se va putea,
s` fie implica]i \n acest proiect speciali[ti din domenii variate:
arhitec]i, istorici, designeri, arti[ti, pentru ca \n final locul s` se
bucure de o privire [i o expertiz` pe cåt mai multe niveluri de com-
peten]`".
|n \ncheiere, dl. Sturdza a reamintit Prim`riei c` a solicitat un spa]iu
de "discu]ie permanent` cu publicul", prin care acesta s` fie averti-
zat [i, cumva, implicat [i responsabilizat \n aceast` activitate, dar c`
propunerea nu a avut vreo urmare concret`. 
Dan Marin s-a pronun]at pentru o "izolare neutr`" a bisericilor fa]`
de ora[, printr-un parapet de \n`l]ime joas`, care, eventual, s` poat`
fi folosit [i ca mobilier urban, iar \n chestiunea Pie]ei Sf. Anton [i-a
exprimat rezerva unei interven]ii, cåt` vreme nu este limpede un
scenariu func]ional al zonei. |n leg`tur` cu rela]ia dintre monu-
mentele religioase [i natur`, s-a pronun]at pentru "\mbr`carea bis-
ericilor \n perdele de vegeta]ie, dincolo de care s` r`zbat` numai
elegan]a siluetelor [i a turlelor". Mobilierul urban ar tebui s` fie, \n
opinia sa, redus ca pondere la strictul necesar [i s` dispun` de o flex-
ibilitate maxim`. 
REZOLU}IE. Concluziile, pe care dl. arh. Hurduc le-a sintetizat \n

numele Comisiei, au fost:
Pentru c` infrastructura locului nu este clar cunoscut`, orice inter-
ven]ie solid` asupra c`ilor de circula]ie trebuie a[ezat` pe un dren,
iar pl`cile de beton utilizate s` poat` fi deta[abile [i u[or de \nlocuit. 
E de dorit s` nu existe nici un fel de geometrie sau profil de strad`
acuzat, s` nu existe nici un fel de delimitare a carosabilului de piet-
onal - designul s` fie, pe cåt posibil, moale, soft, "organic".
Etalonul de mediu natural s` fie, pe cåt posibil, pentru bisericile care
vor fi "delimitate prin natur`" de circula]ia public`, Schitul Darvari
(recomandare de principiu, acceptat` ca subiectiv`).
O aceea[i dominare a naturalului s` fie men]inut` pentru Pia]a Sf.
Anton, iar elementul arheologic s` fie l`sat "liber" \n iarb`, asemeni
siturilor arheologice.
Nu se va începe lucrul efectiv în sit pân` nu va exista un punct de
informare permanent, special destinat acestei func]iuni [i acestui
demers.

PUZ Str. Luteran` 7-9 / proiectant HAX Bucure[ti
A fost prezentat` o documenta]ie care sus]inea cererea de avizare a
proiectantului pentru realizarea unui complex construit compus din
dou` corpuri de cl`dire, din care unul cu regim de \n`l]ime P+6, care
poate fi supralicitat pån` la P+9, se va afla \n frontul stradal [i va
cuprinde o zon` de birouri [i locuin]e, respectiv spa]ii comerciale la
parter [i la primele dou` etaje, iar cel`lalt corp, un hotel cu o capa-
citate de 250 de camere, va fi o cl`dire-bar` de P+12, retras` de la
strad` \n interiorul parcelei. 
Spre a preveni posibilele neajunsuri rezultate din procentul de ocu-
pare al terenului, din \ndesirea construitului \n zon`, precum [i din
evidenta supralicitare a circula]iei viitoare, proiectantul a luat \n con-
siderare \ntreaga arie cuprins` \ntre Catedrala Catolic` [i Biserica
Luteran` (zon` \n care va fi prev`zut` o esplanad`), unele referiri ale
sale "\ntinzându-se" pân` la artera Calea Victoriei, respectiv la
Biserica Alb`. Pentru toat` aceast` suprafa]`, HAX a propus un PUZ
de principiu care s-a axat pe ideea spa]iilor ne-delimitate [i a circu-
la]iei pietonale libere \n tot acest perimetru care cuprindea, la extrem,
inclusiv o penetrare pietonal` prin curtea fostului restaurant al
Minsterului de Interne, cu acces din Str. {tirbei-vod`, c`tre viitorul
scuar din jurul Bisericii Catolice, prin spatele blocurilor interbelice cu
frontul principal c`tre Str. Luteran`. 
Doina Cristea a formulat trei observa]ii: 
1. Spa]iul pietonal preconizat, mai ales cel din spatele blocurilor, nu
prezint` o ofert` real`, atractiv`, pentru trec`torul obi[nuit, deci
zona va fi una poten]ial-restrictiv` [i ea va aduce unele zone intime
ale locurii \n spa]iul public nejustificat. 
2. Chiar dac` viitoarele volumetrii vor fi spectaculoase, \nghesuiala
rezultat` va fi maxim`. 
3. Liceul [i [coala aflate \n vecin`tate s` vor resim]i negativ de pe
urma \nvecin`rii lor cu un circuit hotelier, a[a \ncåt se pronun]` pen-
tru neincluderea \n nici un caz \n proiect a unor deschideri care s`
ating` institu]iile vizate [i cere ca, pe cåt posibil, s` se evite chiar [i
contactul vizual \ntre acestea [i viitorul hotel.
[erban Sturdza \[i exprim` acordul relativ la deschiderea Str. Luterane
c`tre Biserica Alb` [i crede c` o volumetrie de o asemenea amploare
a cl`dirilor preconizate este posibil` chiar [i \n locul aparent \ngust al
Str. Luterane, \ns` volumul \nalt de la strad` trebuie s` fie studiat [i
realizat func]ie de vederea dinspre Str. [tirbei-vod`.
Dan Marin obiecteaz` \n ce prive[te expunerea catre pietonal a fron-
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tului din spate al blocurilor interbelice, pe care le consider` improprii
dezvolt`rii unei contribu]ii reale la amenitatea locului [i \[i exprim`
re]inerile \n leg`tur` cu volumul construit din planul secund, P+12 [i
asupra impactului necontrolat al acestuia, dar mai ales re]inerile fa]`
de configurarea circula]iei viitoare, deosebit de agresiva \n ciuda
promisiunilor proiectantului de a realiza parcaje subterane
cuprinz`toare \n zon`. 
Dorin {tefan apreciaz` "rectangularitatea septic`" a propunerii PUZ
a biroului HAX, dar solicit` echipei o mai mare nuan]are atât a con-
struitului, cât [i a viitoarelor spa]ii publice, cu scopul "recuper`rii ten-
siunii pozitive a locului".
REZOLU}IE. Dat fiind c` Pre[edintele Comisiei, Viorel Hurduc a fost
autorul proiectului prezentat, decizia \n numele Comisiei a fost pro-
nun]at` de dl. Enache. |ntrucât majoritatea membrilor [i-au dat acor-
dul pentru aceast` propunere, chiar dac` au fost exprimate unele
rezerve, avizul PUZ se poate emite \n forma prezentat`.

PUZ Bd. Expozi]iei, Str. M`r`[ti - Str. Aviator
Popi[teanu, Direc]ia Transporturi, Drumuri 
[i Autorizarea Circula]iei
S-a solicitat aprobarea unui PUZ pentru demararea lucr`rii la aceast`
important` arter` bucure[tean`, care are un studiu de circula]ie deja
aprobat. {erban Sturza a solicitat echipei introducerea \n proiect a
pistelor pentru bicicli[ti, dar [i inserarea, pe viitor, pentru astfel de
proiecte, a unui studiu de travee care s` cuprind` \ntreaga informa]ie
necesar` despre "compozi]ia" str`zii. 
Dan Marin a cerut, tot \n principiu, introducerea \n caietul de sarcini
al unei astfel de lucr`ri a proiectului de peisaj, care s` cuprind` toate
detaliile tehnice, func]ionale [i estetice ale propunerii, pentru ca
inten]ia realizatorilor s` fie judecat` odat` cu toate aceste date [i nu
pe frac]iuni de documenta]ie.
REZOLU}IE. Se avizeaz`, cu rug`mintea de fi introduse \n proiect pis-
tele pentru bicili[ti. 

{edin]a s-a \ncheiat cu men]ionarea, de c`tre dl. {erban Sturdza, a
faptului c` de[i PUZ-ul pentru zona Str. Pictor Verona - Calea Victoriei
a fost avizat de Comisie cu un an \n urm`, avizul necesar demar`rii
lucr`rilor nu a fost \nc` emis de Prim`rie. Situa]ie fa]` de care
reprezentantul Prim`riei a promis c` va da un r`spuns la viitoarea
\ntâlnire. 

{edin]a CTUAT din 28 martie 2007

{edin]a a fost dedicat`, cu o unic` excep]ie (o consultare pentru
realizarea a dou` cl`diri) lucr`rilor promovate de Prim`ria Capitalei [i
proiectate de Direc]ia Transporturi, Drumuri [i Sistematizare a
Circula]iei, iar subiectul major al discut`rii [i aviz`rii PUZ-urilor
prezentate l-a constituit rezolvarea problemelor de circula]ie ridicate
de aceste propuneri. Comisia a fost reprezentat`, la aceast` [edin]`,
de dnii. Alexandru Beldiman, {erban Sturdza, Dan Marin; pre[edinte
- Viorel Hurduc. Au fost prezen]i, din partea Prim`riei, dnii. Adriean
Videanu, Primar General al Capitalei [i dl. Gheorghe Udri[te, Director
al Direc]iei mai sus-numite, care promoveaz` aceste proiecte.  
|naintea deschiderii lucr`rilor propriu-zise ale Comisiei, s-a discutat
despre cum anume poate fi eficientizat` munca acesteia \n condi]iile
\n care, de obicei, se execut` [i se prezint` spre avizare componen-

ta de circula]ie a studiului, din ra]iunile practice ale demar`rii con-
crete a proiectelor respective, \ns` lipsesc din documenta]ia stan-
dard solicitat` de Comisie atât avizele comisiei de mediu, cât [i
studiile de peisaj sau impact la suprafa]` ale propunerilor. Dl.
Videanu a f`cut observa]ia c` pentru acest stadiu al demar`rii
lucr`rilor "PUZ poate s` nu fie atåt de detaliat"; dl. Rozorea a solic-
itat ca, \n principiu, s` se discute [i s` se avizeze, pentru moment,
numai componenta de circula]ie a PUZ-urilor pentru zonele anal-
izate, iar dl. Primar General a propus ca, pentru viitor, aceste
rezolv`ri acum discutate, \n eventualitatea \n care vor fi avizate, "s`
fie obligatoriu preluate de PUZ-urile urm`toare pentru acelea[i
zone, ca obligativitate". Dl. Hurduc a fost de acord cu aceste
derog`ri, \ns` a precizat c`, \n principiu, un PUZ care introduce \n
circula]ie unul sau mai multe pasaje rutiere sau pietonale nu poate
fi discutat sau avizat f`r` ca el s` ia \n considerare modific`rile care
se aduc circula]iei de suprafa]` sau configura]iei stradale ale
viitoarei zone, dup` cum nu este normal ca unui studiu de circula]ie
s`-i lipseasc` componenta peisagistic`, el reducându-se, astfel, la o
simpl` prezentare de carosabil. 
Au fost prezentate sau reluate spre avizare urm`toarele propuneri:

Pasaj Edgar Quinet
REZOLU}IE. Exist` un PUZ avizat de comisie. Lucr`rile pot demara.

Pasaj Pia]a Charles de Gaulle
REZOLU}IE. Exist` un PUZ avizat, ale c`rui prevederi se vor urm`ri. 
Se pot demara lucr`rile.

Pasaj Bd. Lacul Tei - Circul Globus
Exist` un PUZ comandat de Prim`ria de Sector echipei conduse de dl.
Dorin {tefan, \nc` neaprobat, dar ale c`rui prevederi se cunosc [i au
fost luate \n calcul.
REZOLU}IE. Se vor demara lucr`rile pentru realizarea unei parc`ri
subterane pe locul actualei zone de spa]iu verde c`tre Bd. V`c`rescu,
cu amenajarea unei menajerii peste aceast` parcare. Se va studia
posibilitatea ca aceast` parcare s` aib` una din ie[iri direct \n Bd.
Lacul Tei.

Pasaj Pia]a Universit`]ii - Bd. Regina Elisabeta
Exist` un PUZ pentru zon`, neavizat. Dl. Beldiman: "S-a cerut deta-
lierea direc]iei de dezvoltare E-V a pasajului rutier." REZOLU}IE. Se
avizeaz`, \ns` propunerea va trebui coordonat` cu solu]ia viitoarei
magistrale de metrou M5; va fi rezolvat [i Pasajul Elisabeta.
Parcaj Perla
Exist` un PUZ aprobat, \ns` se solicit` de c`tre Prim`rie reamenajarea
parcului din spatele complexului, cu dot`rile necesare. Loca]ia face
pentru moment [i obiectul unei chestiuni de proprietate, aflate \nc`
\n dezbatere. 
REZOLU}IE. Se avizeaz`, \ns` se va ]ine cont de problemele men]io-
nate. 

Pasaj Pia]a Roman`
Se face propunerea de realizare a unui pasaj subteran rutier pe
direc]ia Bd. Dacia, cu scopul debloc`rii circula]iei auto din zon`. Dl.
Hurduc sugereaz` [i luarea \n calcul a posibilit`]ii realiz`rii unui pasaj
pietonal subteran, a unei subtravers`ri, dar dl. Dan Marin precizeaz`
c` "scopul acestei interven]ii trebuie s` fie omul, nu ma[ina" - ele-
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mentul uman ar trebui s` aib`, a[adar, prioritate \n rezolvarea aces-
tui nod de circula]ie. Ca solu]ie tehnic`, dl. Hurduc solicit` coborårea
pasajului cu \nc` 3m a[a \ncåt s` poat` fi rezolvat` optim [i circula]ia
pietonilor.
Dan Marin cere, suplimentar, [i un plan al lucr`rii la nivelul solului,
astfel \ncåt s` fie evitate din timp solu]iile nefericite func]ional [i
estetic. 
REZOLU}IE. Se avizeaz`, dar \n prealabil va fi prezentat`, luni, \ntr-o
[edin]` restråns`, [i propunerea pentru circula]ia rutier`, [i cea pen-
tru pietoni.

Nod intermodal R`zoare
Exist` un PUZ aprobat. Dl. Videanu aminte[te c` problema acestei
propuneri fusese corelarea ei cu \nchiderea inelului de circula]ie prin-
cipal [i c` exist` deja o popunere care urmeaz` s` fie demarat`
privind realizarea unui pasaj subteran dinspre Statuia Leul c`tre Str.
13 Septembrie.
REZOLU}IE. Se avizeaz`, \ns` PUZ-ul  actual va fi corelat cu cel ante-
existent [i se va acorda maxim` aten]ie \nchiderii inelului.

Parcare Pia]a Amzei, \n vecin`tatea imediat` 
a teatrului Ion Creang`
Se propune realizarea unui parcaj \n fa]a [i pe p`r]ile laterale ale
teatrului Ion Creang`, cu accesele repartizate \n fa]a intr`rii princi-
pale a cl`dirii. Dan Marin observ` c` rampele de coboråre \n fa]a
unui teatru nu sunt foarte binevenite [i c` pe o latur` a cl`dirii exist`
o vegeta]ie \nalt` (platani) care trebuie p`strat`; dl. Beldiman sub-
liniaz` c` este o zon` dedicat` copiilor, cu un mare poten]ial de risc.
REZOLU}IE. Se avizeaz`, \ns` propunerea va fi neap`rat corelat` cu
rezultatul concursului de arhitectur` pentru Pia]a Amzei, recent
desf`[urat.

Parcaj subteran, Pia]a Domenii
Exist` un studiu de fezabilitate bine realizat. Se face observa]ia c`
edificiul propriu-zis al pie]ei este \nconjurat, la suprafa]`, de dou`
zone cu probleme: o cl`dire de fitness legat` cu incinta Pie]ei, respec-
tiv un spa]iu concesionat, unde se inten]ioneaz` realizarea unei alte
construc]ii, refuzånd pentru moment propunerile Prim`riei. 
REZOLU}IE. (dl. Videanu): S` fie invitat concesionarul la discu]ii, la
Prim`rie, pentru a se g`si o solu]ie reciproc avantajoas`.

Parcare [i pasaj P]a Eudoxiu Hurmuzachi
Exist` un PUZ cu un pasaj suprateran, dar care e considerat impro-
priu ca posibilitate de dezvoltare ulterioar`. Dl. Udri[te face
men]iunea c` locul este interesant, \ntrucåt pe aici va mai trece [i o
alt` magistral` de metrou, deci zona trebuie "preg`tit`" \n vederea
acestui proiect.
REZOLU}IE. Se avizeaz`, \ns` va fi urm`rit` corelarea circula]iei din
pasaj cu cea de suprafa]`; zona se va preg`ti pentru viitoarele
investi]ii; se va urm`ri \nchiderea inelului.

Pasaj [os. Nordului - Parcul Her`str`u
Se propune realizarea unei artere supraterane care s` "taie" Parcul
Her`str`u [i care ar traversa calea ferat` a liniei Bucure[ti-Constan]a.
Dan Marin observ` c` propunerea ar afecta estetic [i vizual zona

Parcului, a[a cum e ea v`zut` dinspre Clubul Diplomatic, \ns` dl.
Hurduc precizeaz` ca acea parte a parcului este momentan ne\ngri-
jit` [i c` \[i a[teapt` \nc` peisagistul. 
REZOLU}IE. Se va reveni cu o alt` propunere care va lua \n calcul
numai circula]ia la suprafa]`.

Penetra]ie autostrad` Bucure[ti-Bra[ov

proiectant IPTANA
Propunerea prevedea o continuare dinspre Bucure[tii Noi, pe dea-
supra Lacului Grivi]a, c`tre [oseaua de Centur` a Bucure[tiului, de la
care exist` posibilitatea \ncadr`rii circula]iei auto pe direc]ia Bra[ov.
Fa]` de aceast` necesitate, proiectantul a prezentat o solu]ie de cir-
cula]ie de tip strad` de categoria 1 (gen drum de vitez`), propunere
c`reia i s-au adus obiec]iile urm`toare:
{oseaua este gåndit` ca un drum pe care se poate circula cu vitez`
mare [i este conceput` corect tehnic ca atare, \ns` se ignor` astfel
viitoarea dezvoltare a zonei din imediata apropiere a Bucure[tiului,
care aproape sigur va fi una cu destina]ie reziden]ial`; 
Podul de peste Lacul Grivi]a, unul hobanat, este "un gest structural
cu totul ie[it din scar`" (Dan Marin)
Se vede lipsa unui specialist care s` "refac`" rela]iile urbane dintre
acest` arter` [i viitorul aspect al zonei ({erban Sturdza)
REZOLU}IE. Umaniza]i [i urbaniza]i proiectul (Viorel Hurduc)! Da]i o
solu]ie care s` transforme acest drum \ntr-un bulevard, specific unei
viitoare zone urbane. Dl. Videanu este de acord ca pån` la Centur`
acest drum s` fie conceput ca un bulevard.

Pasaj [os. Dna Ghica-[os. Colentina
S-a prezentat o propunere de realizare a unei structuri gemene sus-
pendate de dou` benzi care va prelua transportul din direc]ia Obor [i
va elibera astfel un flux auto calculat de 60%; circula]ia tramvaielor
nu va fi modificat`. "Pasajul" va fi sus]inut la cele dou` capete de
c`tre dou` pile masive din beton cu o suprafa]` modulat` care va
avea [i rol fono-absorbant.
Dan Marin propune ca suprafa]a acestor pile s` r`mån` \n beton
aparent, iar dlui. Sturdza i se r`spunde c` nu poate fi avansat` o
propunere pentru o trecere pietonal` \n subsol dinspre Str. Doamna
Ghica spre Parc, \ntrucåt subsolul str`zii ad`poste[te numeroase
re]ele de utilit`]i care nu pot fi dizlocate decåt cu costuri uria[e. 
REZOLU}IE. Se va aviza, \ns` va fi respectat` sugestia neacoperirii cu
orice alt material al pilelor pasajului.

Propunere de extindere Hotel Hilton (corpuri fa]`

[i spate) /  proiectant Westfourth, consultare
Inten]ia proiectantului este de a realiza, pe locul actualei gr`dini din-
spre Calea Victoriei, o cl`dire de P+8, "s`ltat`" de la sol astfel \ncåt
parterul s` r`mån` liber, iar pe Str. Sibioarei, \n curtea din spate a
hotelului, s` se realizeze un alt hotel P+7 sau P+8, cu un parter liber.
Dl. Beldiman: "parterul transparent face ca propunerea s` rezoneze
cu spa]iile alveolare pe care le consider o calitate a C`ii Victoriei;
compozi]ional, \ns`, cl`direa umple cu totul acest gol".
Dan Marin aminte[te celor prezen]i c`, \nainte de a fi o curte bine
plantat`, acum rarefiat`, spa]iul respectiv fusese o strad` [i este de
p`rere c` ideea de a umple tot golul este, \n sine, amendabil`. Ar
exista, totu[i, o solu]ie de parter liber care poate fi \n regul`, dac` va
fi luat` \n calcul [i o retragere de la strad` a construitului; "cl`direa
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din spate, cea de pe Str. Sibioarei, cu \n`l]imea ei, m` sperie prin precedentul pe care \l
creeaz`."
{erban Sturdza: "cl`dirii din fa]` trebuie s` i se ofere aten]ia unui studiu de mobilier urban,
pentru c` parcelarul este unul maturizat. Mobilierul presupune o gr`din` locuibil` [i nu o
cl`dire locuit`. Dac` accep]i s` distrugi alveola, totul este OK. Cred c` hotelul din spate, din.
Str. Sibioarei, va genera dezechilibru \n zon`."
Viorel Hurduc: "locul este, pentru mine, un loc-eveniment pentru Calea Victoriei. Calea
Victoriei nu are m`rci, evenimente, iar \n acest loc ea este un pattern al Bucure[tiului.
Personal, a[ dori o s`pare mare a blocului prezent la strad`, eventual cuplat cu o retragere
a frontului de la strad`. Un bloc liber pe 10 m. \n`l]ime ar fi o propunere deloc neintere-
sant` pentru acest loc."

Str`pungere Calea C`l`ra[i
Se inten]ioneaz` realizarea a trei benzi de circula]ie pe fiecare sens, lucrare ce ar implica sa-
crificarea unor cl`diri cu valoare istoric` sau cu un statut deocamdat` neprecizat.
REZOLU}IE. Se va reveni odat̀  ce statutul acestor cl̀ diri va fi bine precizat, iar propunerea va fi core-
lat̀  cu PUZ-urile deja existente, extinderea se va face c t̀re S, cu "agresarea" unor spa]ii din aceast̀  arie.

Inelul de \nchidere al C`ii V`c`re[ti, consultare
A fost prezentat` o succesiune de pasaje bine concepute care urm`resc fluentizarea trafi-
cului pe artera indicat`, propunerea de continuitate fiind realizarea a trei benzi pe sensul de
circula]ie; vor fi propuse [i piste pentru bicicli[ti. Au fost prezentate, \n acela[i timp, rezolv`ri
punctuale [i de principiu ale unor zone considerate importante pentru viitor (Splaiul Unirii).
Viorel Hurduc a remarcat punctele forte ale propunerii:
Apare banda de transport public clar delimitat`;
Exist` fluen]` pentru circula]ia tramvaielor, uneori prev`zute [i cu \ncadr`ri de spa]iu verde;
Pasajul ce sub-traverseaz` Dåmbovi]a este eficient [i bine realizat;
Este un mare plus realizarea unei promenade pentru Splaiul Unirii, \n zona de intersec]ie cu
Calea V`c`re[ti [i spre ie[irea din Bucure[ti.
REZOLU}IE. Se poate aviza, dar se vor prezenta propuneri detaliate pentru fiecare din aces-
te solu]ii preconizate.

Prezent`m aici lista complet` a
proiectelor aflate pe lista de avizare pen-
tru [edin]ele din 8 [i din14 martie. |n
ceea ce prive[te [edin]ele din 22 [i 28
martie, au fost cuprinse \n prezentarea
anterioar` toate proiectele aflate pe
lista de discu]ie.  

{edin]a din 8 martie 2007

Studiu - variant` \nchidere inel de circu-
la]ie Bucure[ti Sud (proiectant CPUMB);
Modele de chio[curi ce urmeaz` a fi
amplasate pe raza administrativ-teritori-
al` a S.1, proiectant Prim`ria Sectorului
1, proiect aprobat de Consiliul Local al
S.1; PUZ - Bd. Poligrafiei, Str. Parcului,
proiectant Studio T Arch; PUZ - Str.
Aromei nr. 26-28, S2. Bucure[ti, proiec-
tant FDesign; PUZ - Str. Sabinelor nr. 98-
100, S.5, proiectant OOPY ARHITEC-
TURA; PUZ - Str. Stoica Ludescu nr. 61,
S1., proiectant OOPY ARHITECTURA;
PUZ - Str. Ermil Pangratti nr. 22A, S. 1;
PUZ - Str. Constantin Coand` nr. 23, 
S. 1, proiectant TRACIA INVEST; PUZ -
[oseaua Nordului nr. 94-96 - Str. Barajul
Arge[ nr. 36, proiect Westfourth
Architecture; PUZ - [os. Giurgiului
nr.164F, proiectant ARHIMAGE; PUZ -
Str. Ion Sl`tineanu nr. 14, S1, proiectant
arh. C`lin Irimescu; PUZ - Str. Sfånta
Maria, arh. Vlad Cavarnali.

{edin]a din 14 martie 2007
PUZ - Barbu Delavrancea nr.4, S1 /
proiectant BIA Geta Lupoaie (revenire);
Modificare PUZ - Str. S`vine[ti - Str.
Cercet`torilor - Str. Ionescu Florea, S4.
(reluare); PUZ - SF Parcaj Pia]a
Hurmuzachi / proiectant ROMPROIECT;
PUZ - Bd. Tudor Vladimirescu, S.5 /
proiectant MDESIGN; PUZ Laminorului
nr. 141, S1 / proiectant CRISTIM2PROD-
COM; PUZ Bd. Pache Protopopescu nr.
112, S. 2; PUZ Str. Petre Ispirescu nr. 134
/ proiectant arh. Ruxandra F`g`r`[anu;
PUZ - Ansamblu reziden]ial {os. Str`u-
le[ti nr. 93-199, S1 / proiectant BBM
Grup srl; PUZ -Str. {tefan Iulian nr. 25-
27, S1 / proiectant PPProiect; PUZ - Str.
P. Ispirescu nr. 40, S5 / proiectant
VELPLAN ; PUZ - Str. P. Ispirescu nr. 38A,
S5 / proiectant RYV PROIECT; PUZ Str.
Stoica Ludescu nr. 61, S.1/ proiectant
OOPY Arhitectura (revenire)



Pentru a reflecta cât mai corect activitatea profesionala a

membrilor filialei, ANUALA DE ARHITECTUR~ BUCURE{TI

cuprinde, ca eveniment central, o expozi]ie - concurs,

con]inând lucr`ri finalizate pân` \n luna aprilie 2007.

Arhitec]ii [i conductorii arhitec]i cu drept de semn`tura,

membri ai Ordinului Arhitec]ilor din România \nscri[i la Filiala

Teritorial` Bucure[ti, sunt invita]i s` participe la aceast` man-

ifestare expozi]ional`, la una sau mai multe sec]iuni, cu una

sau mai multe lucr`ri reprezentative. La sec]iunea "Proiecte

de diplom`" pot participa numai absolven]ii Facult`]ilor de

arhitectur` bucure[tene din anul 2006. 

SEC}IUNILE EXPOZI}IEI - CONCURS

Expozi]ia este organizat` pe sec]iuni, cu 3 sec]iuni noi fa]` de

anii preceden]i: Arhitectur`, Amenaj`ri [i design de interior,

Restaurare [i reabilitare, Studii [i proiecte (nerealizate) -

sec]iune nou`, Carte de arhitectur`, Fotografie de arhitectur`

- sec]iune nou`, Proiecte de diplom` - sec]iune  nou`.

JURIZAREA EXPOZI}IEI - CONCURS

Jurizarea proiectelor participante la expozi]ia - concurs va fi

f`cuta de trei jurii specializate, propuse de c`tre Consiliul

Director al Filialei. Juriul principal, compus din 5 membri, va

avea ca pre[edinte un arhitect str`in invitat. Lui i se vor

ad`uga doi arhitec]i români activând \n str`in`tate [i doi

arhitec]i activând \n ]ar`. Pentru edi]ia 2007, componen]a

juriilor este urm`toarea:

JURIUL PENTRU SEC}IUNILE 1,2,3,4 [i 7: Arh. Alexandros

Tombazis (Grecia)- pre[edinte, Arh. Angelo Roventa (Austria),

Arh. Viorel Simion (Fran]a), Arh. Radu Mih`ilescu (Timi[oara),

Arh. Horia Reit (Bra[ov) 

JURIUL PENTRU SEC}IUNEA 5 - Carte de Arhitectur`: Arh.

Mariana Celac, Arh. Augustin Ioan, Arh. Monica M`rgineanu 

Cârstoiu

JURIUL PENTRU SEC}IUNEA 6 - Fotografie de Arhitectur`:

Mihai Oroveanu, Arh. Mihai Moldoveanu, {erban Bonciocat

PREMII ACORDATE

Premiul pre[edintelui Filialei / Marele premiu - 1.000 Euro;

Premiu sec]iunea arhitectur` - 1.000 Euro; Premiu amenaj`ri

[i design interior - 750 Euro; Premiu restaurare [i reabilitare -

750 Euro; Premiu carte de arhitectur` - 750 Euro

Premiu studii [i proiecte - 750 Euro; Premiu fotografie de

arhitectur` - 300 Euro; Premiu proiecte de diplom` -300 Euro

De asemenea, p`strând tradi]ia anilor preceden]i, se va acor-

da Premiul de Excelen]`- Opera Omnia - unui arhitect senior

pentru întreaga activitate - 1.500 Euro.

PARTICIPARE {I PREZENTARE LUCR~RI

Înscrierea în Anual` se face numai pe baz` de Formular de

Înscriere (anexa), \nso]it obligatoriu de CD-ul con]inând

materialele solicitate pentru realizarea CATALOGULUI

ANUALEI 2007, la sediul OAR Bucure[ti - secretariat, cu

men]iunea "pentru Expozi]ia - concurs a Anualei de

Arhitectur` Bucure[ti 2007".

Lucr`rile vor fi prezentate pe panouri din carton muss

70x100x5mm. Panourile prezentate la Anual` r`man \n cus-

todia filialei. Fiecare lucrare va fi prezentat` pe maxim 3

panouri. 

Termen limit` depunere lucr`ri (Panouri + CD): 30.04.2007

Deschidere expozi]ie: 17.05.2007

Festivitatea de premiere: 22.05. 2007

ANUALA DE 
ARHITECTUR~ 
BUCURE{TI
Edi]ia a V-a 2007

Filiala Teritorial` Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din România anun]` organizarea
Anualei de Arhitectur` a Municiupiului - edi]ia a V-a 2007. 
Evenimentul se va desf`[ura \n perioada 17 - 30 mai 2007 \n spa]iul expozi]ional Sala
Dalles aflat pe Bulevardul N. B`lcescu nr. 18. 
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Ce v-a determinat s` participa]i la acest concurs, s` propune]i un proiect de rea-

menajare a Pie]ei Amzei?

M-am \nscris la acest concurs pentru c` voiam s` fac arhitectur` \n adev`ratul sens al

cuvântului, voiam s` \ncerc [i altceva decât case [i proiecte de mici dimensiuni. Am aflat

de acest concurs \ntâmpl`tor, mi-a spus de el un bun prieten cu care m-am \ntâlnit cu o

zi \nainte de finalizarea \nscrierilor. Astfel, m-am num`rat printre ultimii \nscri[i. 

Care este conceptul care a generat proiectul dumneavoastr`?

Primul lucru pe care l-am f`cut dup` ce m-am \nscris a fost s` m` plimb \n zon`. M-am

\nvârtit pe toate str`du]ele, am f`cut poze, [i mi-a s`rit \n ochi discrepan]a dintre ceea ce

se \ntâmpl` \n zona dinspre strada Biserica Amzei, Christian Tell, [i ceea ce se \ntâmpl` \n

pia]`. De aici a pornit ideea de a delimita foarte bine zonele: zona din jurul teatrului [i

zona de la nord de strada Biserica Amzei. 

A]i vorbit \n câteva interviuri despre separ`rile care vor exista acolo, iar proiectul

a ajuns s` fie supranumit "pia]a Amzei \n [ase pie]e".

Da, toat` lumea s-a \ntrebat dac` o s` \mpart pia]a \n [ase buc`]i. Nu, acest lucru nu se

va \ntâmpla. E o simpl` delimitare conceptual` ce ]ine cont de caracterul [i atmosfera

fiec`rui loc. Spre exemplu, dinspre Roman`, prima zon` e ca o pâlnie, e un fel de foaier

al pie]ei. Dup` aceasta, exist` traversarea c`tre Calea Victoriei prin fa]a teatrului, zon`

care se va constitui \n pia]a teatrului. Imediat \n dreapta se afl` accesul c`tre pia]a agroal-

imentar` unde acum este o parcare, un spa]iu de trecere cu prec`dere c`tre zona com-

ercial`. Pe partea de vest a teatrului exist` o zon` mai lini[tit`, cu vegeta]ie, apoi vin zona

de la intrarea \n prim`rie [i pia]a propriu-zis`. Rezult` astfel [ase sub-spa]ii, fiecare cu o

dominant` proprie. 

Cum reu[esc \ns` toate aceste sub-spa]ii s` devin` un spa]iu unitar?

Una dintre principalele cerin]e ale prim`riei pentru acest concurs a fost ca spa]iul Pie]ei

Amzei s` devin` pietonal. Trebuia astfel rezolvat` problema ma[inilor care colmateaz`

pia]astr`zii Pie]ei Amzei, pe unde circul` \n prezent destul de multe ma[ini. |n prima vari-

ANDREI FENYO: 
despre amenajarea Pie]ei Amzei

Tân`rul arhitect An-

drei Fenyo a fost de-

semnat la \nceputul

lunii martie câ[tig`-

torul concursului or-

ganizat de Prim`ria

sectorului 1 pentru

reamenajarea Pie]ei

Amzei. Ne vorbe[te

\n continuare despre

proiectul s`u. 
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ant` de proiect, eu am anulat-o complet, apoi am revenit asupra deciziei: strada sub-

traverseaz` pia]a. Era ciudat s` ai o \ntreag` pia]` pietonal` organizat` \n jurul unui

element central [i la un moment dat s` existe o strad` care bareaz` anumite tra-

vers`ri.

Cum a]i integrat toate func]iunile zonei \n noul ansamblu?

Cl`direa central`, cu teatrul [i cu prim`ria, va avea la parter cafenele, restaurante

etc., generând o zon` ce focalizeaz` oamenii, \i aduce \n acest loc. Perimetrul pie]ei

r`mâne unul cu func]iune preponderent comercial`. Am \ncercat \ns` s` delimitez

zona propriu-zis` a pie]ei, cea agro-alimentar`, cu târguieli etc., de aceast` zon` de

relaxare, unde oamenii se adun` s` vorbeasc`, sa rela]ioneze \ntr-un alt mod. Astfel

a venit ideea cur]ii coborâte care s` ad`posteasc` aceast` func]iune. Pia]a de flori,

tradi]ional` pentru aceast` zon`, va r`mâne pe aceea[i pozi]ie. Volumul creat va avea

un portic orientat spre  cl`direa prim`rie, un element care asigur` tranzitul exterior-

interior, dar [i protejeaz` circula]ia. Am c`utat ca \nchiderea c`tre exterior s` fie

destul de transparent`, ba chiar s` poat` fi eliminat` atunci când vremea va permite.

Vara, pia]a de fructe [i pia]a de flori vor comunica direct, spre acest portic. 

|n calitate de câ[tig`tor al concursului, ve]i urm`ri pân` la final concretizarea

proiectului?

Eu voi urm`ri doar cl`direa pie]ei agro-alimentare, de celelalte proiecte se va ocupa

altcineva. R`mâne s` stabilesc cu Prim`ria sectorului 1 dac` voi realiza PUD-ul pentru

\ntreaga zon`. Parcajul din zona pie]ei este o investi]ie direct` a Prim`riei capitalei [i

a fost conceput de Proiect Bucure[ti. Ideal ar fi s` existe o armonie total` \ntre cele

dou` proiecte, parcajul [i pia]a agro-alimentar`, dar pentru aceasta este nevoie de

dialog \n momentul demar`rii lucr`rilor.

Cum privi]i demersul Prim`riei sectorului 1 de a organiza, \mpreun` cu orga-

niza]ii profesionale, concursuri de arhitectur`?

Mi se pare un demers absolut normal. Ar trebui s` se organizeze mult mai des astfel

de concursuri, \n special pentru spa]iile publice, pentru spa]iile care afecteaz` \n mod

direct \nf`]i[area ora[ului. 

Cum a]i interac]ionat cu celelalte proiecte care au ajuns \n cea de-a doua faz`

a concursului [i cu juriul?

Când am avut ocazia s` v`d proiectele \nscrise \n concurs, dup` terminarea fazei \ntâi,

am \n]eles c` juriul ar vrea s` \nchid` zona din spate. |n ceea ce prive[te amenajarea

pie]ei (mobilier etc.), mi-am dat seama

c` exist` proiecte mai bune decât al

meu. N-am schimbat \ns`, \n cea de-a

doua faz`, solu]ia propus` pentru c` mi

s-ar p`rut incorect fa]` de ceilal]i colegi

[i, \n plus, am mers pe alegererile juriu-

lui. Fiecare concurent a primit din partea

juriului mai multe indica]ii pentru elabo-

rarea proiectului final [i am \ncercat s`

]in cont de ele. Volumetria s-a schimbat

destul de pu]in, modific`rile substan]iale

le-am operat \n amenaj`rile interioare.

Juriul [i-a asumat un risc destul de mare

alegând solu]ia mea. Comparativ cu

celelalte proiecte depuse pentru faza

final`, al meu a fost cel mai sec: câteva

perspective, plan[ele obligatorii [i o

machet` strict volumetric`. 

Cum percepe]i problema spa]iului

public \n Bucure[ti [i faptul c` ave]i

ocazia s` "modela]i" un astfel de

spa]iu?

Bucure[tiul are nevoie acut` de o pia]`

public`, dedicat` exclusiv oamenilor,

f`r` autovehicule [i alte interven]ii, iar

Pia]a Amzei poate deveni un astfel de

spa]iu, extrem de pl`cut [i c`utat.

Beneficiaz` de asemenea de o localizare

foarte bun` [i mi-a[ dori din tot sufletul

ca proiectul s` se concretizeze la stan-

darde calitative cel pu]in mul]umitoare.

Nu ]in neap`rat la pavajul pe care l-am

propus, dar m`car organizarea general`

mi-a[ dori s` se p`streze. |n zon` exist`

de pe acum restaurante [i cluburi, exist`

leg`turi foarte bune cu mijloacele de

transport, Pia]a Amzei poate deveni [i

sper s` o fac` un loc foarte interesant \n

Bucure[ti. 
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|n octombrie 2006,
Prim`ria sectorului 1,
\n parteneriat cu Or-
dinul Arhitec]ilor din
România, a lansat un
concurs pentru amena-
jarea Pie]ei Amzei care
a stårnit interesul mul-
tor arhitec]i, dovad`
cele 25 de \nscrieri. |n
prima faz` a concursu-
lui, juriul alc`tuit din
membri ai adminis-
tra]iei locale [i ai
Ordinului Arhitec]ilor
(arh. Oana R`dulescu,
ec. Daniel Robert Ni]u,
arh. Florin Moldovan,
arh. {erban Sturdza,
arh. Franz Echeriu, arh.
Vlad Gaivoronschi, arh.
{tefan Scafa Udri[te [i
arh. Drago[ Perju) a
selectat cinci proiecte
care au fost dezvoltate
timp de dou` luni. 
Cele patru proiecte
ajunse \n faza a doua
al`turi de cel câ[tig`-
tor (semnat de Andrei
Fenyo) vor fi prezen-
tate \n continuare
chiar de echipele care
le-au elaborat. 

AMENAJAREA PIE}EI AMZEI, BUCURE{TI

Proiect Planwerk

Autori: dipl. Ing. Arch. Michael Buck, arh. Eugen P`nescu, 

dipl. Ing. Benjamin Kohl, arh. Tiberiu Ciolacu

Colaboratori: arh. Marius Moga, stud. Arh. Ioana Bogdan, 

Kolumban Zoltan

Machet`: arh. Eugen P`nescu

Pia]a urban` [i pia]a comercial` sunt componente ale aceluia[i \ntreg. Cl`direa "construie[te"
spa]iul pie]ei, ordonându-i limita nordic` [i flancând-ul cu oferte. Pia]a deserve[te cl`direa, o
\ncadreaz` \n ora[, atrage [i g`zduie[te via]a public` de care aceasta are nevoie, se prelunge[te
\n interiorul ei prin fa]ada transparent` [i, \n sfâr[it, se extinde pe acoperi[. |ntre pia]a urban`
[i pia]a comercial` se afl` porticul.
Construc]ia nou` a halei [i organizarea spa]iului urban se subordoneaz` tramei stricte pre-
trasate de blocul edilitar interbelic (teatrul [i prim`ria) [i de interven]iile marcante asupra fron-
turilor din anii ‘50-’60 ai secolului trecut. Interven]ia propus` \ncheie astfel procesul de restruc-
turare a pie]ei. Galeriile [i hala fac ultimul pas \n regularizarea ansamblului [i \nchid printr-o
fa]ad` urban` spa]iul rectangular vizat, \ncepând cu anii 30. Pe latura de nord a halei apare o
pia]et` cu scar` diferit`, dedicat` str`zii Biserica Amzei, [colilor [i ambasadei. 
Neutralitatea formal` a interven]iei este un mijloc de a da prioritate bisericii, blocului edili-
tar (prim`ria+teatrul) [i ansamblului Pie]ei Amzei. Silueta joas` a porticului pe latura de vest
permite participarea bisericii la spa]iul pie]ei. |n acela[i timp, accentuarea cap`tului estic prin
prezen]a etajului consolideaz` [i reechilibreaz` limitele spa]iale ale pie]ei pe latura unde
acestea tind s` se retrag`. |n sfâr[it, noul volum mediaz` \ntre spa]iul principal al pie]ei,
dominat de prim`rie [i cel al ansamblului [colilor, al ambasadei [i al restaurantului din col]ul
de nord-est.
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Proiect TECON

Autori: arh. Anca P`unescu, arh. stagiar Monica Butnaru, 

arh. Bogdan Babici, stud. arh. Ciprian Simion

Colaboratori: Birou individual de arhitectur` Lucian Simion

Bucure[tiul are un mare deficit de spa]ii publice dedicate exclusiv pietonilor (acele spa]ii care
s` permit` comunit`]ilor din zon` s` se adune [i s` participe la evenimente importante, un soi
de “vetre” ale comunit`]ii). Propunerea noastr` vine \n \ntâmpinarea nevoii de comunicare a
societ`]ii contemporane, creând un nucleu puternic \n zona central` a ora[ului, printr-un pro-
ces de reducere a densit`]ii fondului construit. 
Cea mai important` decizie \n transformarea spa]iului Pie]ei Amzei este renun]area la frontul
construit de pe latura nordic`. Odat` cu aceasta, pia]a se dilat` prin participarea cur]ilor adia-
cente [i prin deschiderea total` c`tre Biserica Amzei. Prin interven]ia noastr` spa]iul pie]ei s-ar
transforma dintr-unul rigid rectangular \ntr-unul amorf, ubicuu prin captarea [i capacitarea
spa]iilor din imediata vecin`tate, acestea devenind constituente ale pie]ei prin prelungirea
pavajelor, a zonelor de verde [i prin tipul de mobilier stradal propus.
Elementele volumetrice de identitate ale pie]ei vor fi aceste acoperiri de mari dimensiuni care
vor marca cele patru accese principale c`tre spa]iul pie]ei [i care vor avea [i func]iunea unor
noduri de circula]ie verticale care vor face leg`tura \ntre zona pietonal` de sus, parcajul sub-
teran [i zona comercial` agroalimentar` dispus` la subsolul I pe latura nordic`. Interven]iile vol-
umetrice propuse se doresc o contrapondere a dezvolt`rii de tip progresist care a generat
spa]iul Pie]ei Amzei. Acoperirile respective sunt ni[te structuri fizice complexe, suprafe]e curbe
autoportante, materializate din re]ele de plase metalice, table perforate [i membrane plastice
termoformate. 
Zonele de \ntâlnire, cafenele, baruri etc, spa]iile de joac` pentru copii, amfiteatrul ce poate
g`zdui concerte \n aer liber sau mici reprezenta]ii de teatru [i film, jocurile de ap` [i, nu \n
ultimul rând, dot`rile comerciale la parterul fronturilor ce delimiteaz` pia]a sunt elementele ce
vor aduce un flux mare de oameni \n pia]`.
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Proiect Soare & Yokina Arhitec]i Asocia]i

Arh. Adria Soare, arh. Eliza Yokina, 

arh. Elena Dragu, stud. Arh. Sebastian Rupea

Colaboratori: Studio Bor]un - arh. Marcel Bor]un,

cond. Arh. Cristi Teodorescu

Reper de prim rang al ora[ului, dar cu o conota]ie preponderent
comercial`, Pia]a Amzei se poate transforma într-o pia]` urban`,
un loc de întâlnire [i de comunicare, spa]iu de contact între men-
talitatea or`[eanului [i cea a ]`ranului autentic, centru al societ`]ii
civile, catalizator al unei mentalit`]i critice [i participative.
Proiectul nostru propune, în cadrul spa]iului pietonal, ni[e per-
sonalizate de spa]iu public: pia]etele de acces dinspre str. Biserica
Amzei (pia]eta Bisericii [i Pia]eta cu Statuie); esplanada Prim`riei,
con]inând [i foyerul acesteia, marginit` de porticul pie]ei; mesele
de sub platani - cofet`rii, cafenele, braserii; pietonalul comercial
de la estul pie]ei [i pia]a volant`; esplanada Teatrului pentru
Copii, spa]iu ludic dedicat celor mici; memorialul lui Nichita
St`nescu, \n zona pl`cii comemorative amplasate pe fa]ada
blocului \n care a locuit poetul.
Se dezvolt` de asemenea proiectul pentru parcajul subteran pro-
pus prin PUD de Proiect Bucure[ti, propunându-se amplasarea
rampelor de acces [i de evacuare pe latura de sud a str`zii Pia]a
Amzei, eliberându-se astfel zona din fa]a Teatrului. Vor fi asigu-
rate în parcajul subteran aproximativ 100 locuri pe nivel, subsolul
având 2 niveluri.  Va exista un spa]iu pentru autocare \n fa]a
Teatrului, la nivelul pie]ei, pentru grupuri organizate. 
Datorit` reabilit`rii spa]iului urban [i a redimension`rii pie]ei agro-
alimentare, afluen]a pietonal` va fi sensibil mai mare [i mai diver-
sificat` ca solicitare de servicii [i agrement.
Actualele trasee pietonale traverseaz` pia]a exclusiv pe direc]ia E-
V, dinspre  Pia]a Roman` [i Bd. Magheru spre Calea Victoriei, [i se
suprapun unor trasee rutiere foarte active. Am propus un parcurs
pietonal major pe direc]ia N-S, care s` lege strada George Enescu,
deci [i strada adiacent` traseului cultural Pictor Verona, prin inter-
mediul scuarului din sudul pie]ei [i a celor dou` ganguri de acces,
cu bulevardul Dacia, unde s` interesecteze o posibil` fâ[ie verde
\ntre Calea Victoriei [i Pia]a Roman`. 
Reconformarea frontului din interesec]ia str`zilor Biserica Amzei [i
Cristian Tell, precum [i remodelarea minimal` a celei din urm` -
l`]irea [i umbrirea trotuarului de vest pân` la Muzeul Literaturii
Române - vor consolida definirea func]ional` [i psihologic` a
noului traseu pietonal.       
Pia]a cu arcade, o anvelop` cvasi-transparent` care delimiteaz` o
zon` din spa]iul urban Amzei [i nu un mare magazin cu parter [i
etaj, r`spunde tradi]iei locului, inten]iei de continuitate
func]ional` [i poetic` a spa]iului, necesit`]ii de valorizare maxi-
mal` a dimensiunilor planimetrice ale pie]ei urbane, precum [i
raport`rii noii construc]ii la cl`direa prim`riei - prin contrast de
limbaje constructive [i tehnologice, dar cu empatie formal`. 
Cele trei materiale care definesc spa]iile sunt granitul, metalul [i
policarbonatul.
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Proiect A STIL 
arh. Mina Sava, arh. stagiar Ruxandra Stroe
Colaboratori: arh. Silviu Mustea]`, arh. Veronica Sava 

Unui necunosc`tor al Pie]ei Amzei \i este foarte greu s` g`seasc` intrarea \n prim`rie sau \n bi-
serica omonim`. Spa]iul destinat pie]ei agroalimentare este strâmt [i se suprapune nefericit, ca
influen]` func]ional` [i spa]ial`, peste cel al pie]ei de intrare \n prim`rie. La nivel urban, Pia]a
Amzei are poten]ialul de a se dezvolta spre nord, latura deconstruit` contrabalansând simetria
[i rigiditatea spa]iilor urbane delimitate de fronturile de sud, est [i vest. S-ar putea crea astfel
un spa]iu de respiro bisericii, iar cl`direa prim`riei nu va mai p`rea nepotrivit de masiv` pentru
pia]a \n care se afl`.
Propunerea noastr` s-a axat pe trei direc]ii:
1.crearea unui spa]iu urban continuu [i coerent, prin finisaj [i mobilare, deschis unei viitoare
amplific`ri [i remodel`ri spre nord;
2. delimitarea spa]ial` a func]iunii de pia]` agroalimentar`, cu toat` activitatea ei colorat` [i
zgomotoas`, de pia]` reprezentativ` [i de \ntâlnire, destinat` prim`riei; 
3. redirec]ionarea traseelor pietonale spre intrarea \n prim`rie [i spre zona istoric` din jurul bi-
sericii; Scara de acces a prim`riei fost remodelat` pentru a fi vizibil` dinspre toate laturile pie]ei.
Planta]iile existente de platani au fost continuate spre zona verde a bisericii.
Pia]a agroalimentar`, \nchis`, se va afla cu un nivel mai jos decât actuala cot` de c`lcare,
acoperi[ul ei devenind un spa]iu urban destinat prim`riei. "La pia]`" se va ajunge pe trei
rampe largi [i lungi, direc]ionate dinspre punctele de acces \n zona Amzei spre o pia]` deschis`,
destinat` pie]elor volante specifice s`rb`torilor, \nconjurat` de comer]ul tradi]ional al locului:
flori [i \mpletituri de r`chit`.
Atmosfera de "pia]`" (agroalimentar`) va fi sugerat` de inser]iile [i detaliile din lemn.
Viitorul parking pe dou` nivele va fi direct legat de pia]a comercial`, asigurând accese pie-
tonale facile, la cota pie]ei [i auto la cota anexelor, subsolul 2. Cele dou` construc]ii pot fi
proiectate unitar.
|ntregul ansamblu va fi discret ca [i scar` urban` vertical`, accentul punându-se pe traseele [i
activit`]ile oamenilor - locurile lor de odihn`/\ntâlnire [i de comer]. 
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ianuarie 2006: Prima impresie... cas` trist` cu aer nobil. “A apar]inut unei familii

de boieri evrei”, a spus un b`rbat aflat \n trecere. Am remarcat u[ile din lemn masiv,

cu geam de cristal, protejat de baghete rafinate din fier forjat. Anexa pentru servitori

are acces separat, grup sanitar generos [i camere spa]ioase la mansard`. De[i foarte

aproape de strad`, curtea este intim` [i spa]ioas`, \n ciuda dimensiunilor reduse.

Modul \n care \ntreg ansamblul se \ncadreaz` pe mica parcel` de col] ar putea servi

ca model multor arhitec]i din ziua de azi. 

februarie 2006: Prin u[ile [i geamurile larg deschise se poate vedea interiorul, plin

de gunoaie. 

martie 2006: Tâmpl`ria a disp`rut [i locul ei a fost luat de zid`ria de c`r`mid`...

“m`sur` de precau]ie”, mi-a spus cineva. 

Dar cu tâmpl`ria cum r`mâne, ce nu era bun la ea?... [i dac` e s` zidim, de ce nu o

facem peste tot? Asta e singura modalitate de a proteja o cas`?

august 2006: Nou anotimp, nou look, locatari noi, “f`r` num`r” [i cu un aer

aparte. Beneficiind de un deosebit talent creativ, se pare c` au \n]eles foarte bine

noile tendin]e din arhitectur`: minimalismul [i consumul redus de energie. Au fost

smulse cablurile electrice din pere]i, urmele acestora, l`sate la vedere, oferind un aer

high-tech casei. S-a optat pentru \n`l]area subsolului, plan[eul din dreptul livingului

de la parter a fost \nl`turat, ob]inându-se astfel un spa]iu amplu, bine luminat, cu un

aspect unitar. Este cunoscut faptul c` nu se mai poart` camerele mici [i \ntunecate.

Balustrada sc`rii elicoidale de la intrare a fost \nl`turat`, transformând acest element

Amplasat` \n centrul

capitalei, la câ]iva pa[i

de bulevardul Carol [i

\n imediata vecin`tate

a centrului istoric,

cl`direa de pe strada

Teodor {tef`nescu, la

num`rul 1, se afl` 

\ntr-un  proces con-

tinuu de degradare de

mai bine de un an.

CASA DE PE STRADA 
TEODOR {TEF~NESCU
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Cum este posibil ca \n centrul

Bucure[tiului, capital` european` \n anul

2007, o astfel de cl`dire s` aib` parte de

o astfel de soart`? Cum este posibil ca

aceasta s` nu fie singura, ci una din

multe sute de acest gen? Cum este posi-

bil ca un astfel de monument s` treac`

peste cutremure mari [i s` reziste la

intemperii zeci de ani, dar s` nu treac`

peste un an de indiferen]`? Cum? ...

|n Bucure[ti sunt “case care plâng” [i

aceasta este una dintre ele.

Text/ Loredana Stasisin

Foto/ Alexandru Matei, Loredana

Stasisin

www.casecareplang.ro, contact@case-

careplang.ro

dintr-un simplu acces c`tre nivelul superior, \n obiect sculptural. Nici coloanele clasice

nu mai sunt \n vog`, a[a c` se lucreaz` la \ndep`rtarea lor. 

octombrie 2006: Aceia[i proprietari, creativi [i plini de zel, au aflat c` lumina na-

tural` poart` un rol vital \n amenajarea spa]iilor interioare. Dat fiind c` geamurile de

la mansard` nu erau de dimensiuni foarte mari, s-au gândit s` sparg` acoperi[ul pen-

tru o mai bun` iluminare [i ventilare a camerelor, iar aceasta s-a realizat \ntr-un mod

cât se poate de simplu [i economic: incendierea. 

ianuarie 2007: Casa este pustie. Este foarte frig [i mult` lini[te. |n cas` nu se poate

intra decât pe gemule]ul de lâng` ceea ce a fost u[a principal`. Subsolul, de mai bine

de doi metri adâncime, este plin de gunoaie. Curtea zace \ntr-o mla[tin` de mizerii.

Mansarda, \nnegrit` de fum, mai p`strez` r`m`[i]ele a ceea ce a fost acoperi[ul casei.

Este lini[te [i doare. A trecut un an.

martie 2007: Casa este \n continuare pustie.
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2007

Gheorghe Leahu

Expozi]ie ACUAREL~

Ghidurile de c`l`torie [i cele culturale

ale Sibiului \ncearc` s` surprind`

imaginea istoric` a ora[ului [i s`

accentueze caracterul s`u cosmopolit.

Monumentele sale reprezentative

luate separat sau ansamblul urbanistic

al centrului vechi sunt imagini

recurente pe care, cel pu]in mental, le

cunoa[tem cu to]ii. Ceea ce propune

\ns` expozi]ia arhitectului [i acuarelis-

tului Gheorghe Leahu este o vizitare a

Sibiului contemporan din perspectiva

sensibilit`]ii artistice contemporane.

Imaginea actual` a Capitalei Europene

a Culturii 2007, modificat` de inter-

ven]iile de restaurare asupra patrimo-

niului arhitectural, este surprins` \n

cele 50 de acuarele expuse. 

Vernisajul va avea loc la ora 10.00 \n

data de 10 mai 2007, \n curtea inte-

rioar` a Prim`riei Sibiu, iar expozi]ia va

putea fi vizitat` \n zilele lucr`toare

pån` \n data de 08 iunie 2007.

SIBIU CAPITAL~ CULTURAL~

Arhitectura fortificat` s`seasc` din Transilvania

Ziua por]ilor deschise la cetatea din Cisn`die debuteaz` cu vernisajul expozi]iei

“Arhitectura fortificat` s`seasc` din Transilvania”. Proiectul din care face parte

acest eveniment se nume[te “Biserica fortificat` din Cisn`die, cetatea ta pentru

un an”. Scopul acestui proiect este acela de a transforma Cetatea Cisn`die

dintr-un spa]iu vetust \ntr-o “cetate vie”, unde istoria [i contemporanul s` se

intersecteze cu ocazia manifest`rilor programate a avea loc aici, pe \ntreg par-

cursul anului. Miza este aceea de a facilita popularizarea culturii materiale [i

spirituale a sa[ilor din Transilvania, atåt din perspectiva  trecutului, cåt [i din cea

a prezentului. Bisericile fortificate, fenomen specific al evului mediu transilvan,

multe dintre ele obiecte de patrimoniu na]ional [i UNESCO, constitue una din-

tre manifest`rile cele mai originale ale culturii s`se[ti. Turnul de nord al Bisericii

din incinta Cet`]ii Cisn`die va g`zdui pe parcursul a cinci etaje de curånd ame-

najate special \n acest scop, expozi]ia dedicat` acestui fenomen. Se dore[te

realizarea unei prezent`ri sistematice a tipurilor de fortifica]ii [i a elementelor [i

tehnicilor de fortificare pe care le-au implementat sa[ii din Transilvania. 

Expozi]ia se va deschide \ncepånd cu data de 15 aprilie 2007, cånd la ora 18.00

va avea loc vernisajul, [i va dura pån` \n data de 30 septembrie 2007.

Conferin]a Interna]ional` {tiin]ific`: Teoria [i practica reabilit`rii

patrimoniului construit

Protec]ia global` a ora[elor istorice - Sibiu 2007

Seria Simpozioanelor Interna]ionale de “TEORIA {I PRACTICA RESTAUR~RII

MONUMENTELOR ISTORICE -  TU{NAD” va fi organizat` \n 2007 la Sibiu [i va

avea tematica “Protec]ia global` a ora[elor istorice”. Activit`]ile celor trei zile pe

parcursul c`rora se \ntinde programul conferin]ei, vor avea loc \nainte de prånz,

dup` acesta [i seara. Pentru primele dou` perioade se va asigura traducerea

simultan` \n romån`, maghiar`, englez` [i german` [i vor fi programate discu]ii

pe marginea unor studii de caz.. |n ziua de deschidere, 24 aprilie, la ora 09.00

este programat un tur al Sibiului care dore[te s` surprind` modific`rile datorate

recentelor interven]ii. Periplul va fi efectuat \n compania unor renumi]i arhitec]i

sibieni. |n aceea[i zi va avea loc \ntålnirea anual` a pre[edin]ilor Comitetelor

Na]ionale ICOMOS din Europa. 

Manifest`rile sunt organizate de c`tre Ministerul Culturii [i Cultelor,

Transylvania Trust, Centrul Interna]ional pentru Monumente [i Situri (ICOMOS)

România, Centrul Interna]ional pentru Monumente [i Situri (ICOMOS) Ungaria,

Centrul Interna]ional pentru Monumente [i Situri (ICOMOS) Germania [i

dureaz` pån` \n data de 27 aprilie 2007.
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Discursul se axeaz` pe trei ora[e istorice: Sibiu \n România, Alepp \n Siria [i Shibam \n

Yemen. Reabilitarea unor astfel de zone urbane este un proces de durat` [i implic` o

serie lung` de factori, care pot s` asigure o dezvoltare durabil`. Reabilitarea presupune

atât o munc` de restaurare, cât [i, \n mod esen]ial, o politic` coerent` de reintegrare a

obiectivului din punct de vedere cultural, social [i economic. Muzeificarea unui sit

\nseamn` transformarea lui unilateral` prin pierderea unor alte func]iuni poten]iale.

Trebuie s` observ`m c` patrimoniul, \n particular cel construit, reprezint` o resurs` cul-

tural` [i c`, din perspectiva politicilor de reabilitare, este o adev`rat` "resurs` regenera-

bil`". Toate acestea sunt cu atât mai evidente când vorbim despre un \ntreg ansamblu

urbanistic, cum este cazul la Sibiu, Alepp [i Shibam, ora[e continuu exploatate. Dac`

\nainte vreme singurele criterii ce permiteau interven]ia restauratorilor erau valoarea

istoric` [i artistic`, \n timp interesul s-a l`rgit c`tre patrimoniul construit \n ansamblul s`u.

Dezvoltarea \nseamn` dintr-o perspectiv` \ngust` reducerea s`r`ciei [i asigurarea p`cii,

\ns` prin regenerarea material` [i func]ional` se asigur` nu numai o anumit` calitate a

vie]ii, ci [i premisele unei dezvolt`ri durabile. Tocmai din aceste considerente GTZ sus]ine

o abordare ce dep`[e[te limitele stricte ale reabilit`rii. Se lucreaz` \n strâns` colaborare cu

autorit`]ile locale pentru a crea la acest nivel capacitatea profesional` necesar` dezvolt`rii

urbane ulterioare \ncheierii activit`]ilor GTZ. Un alt factor ce trebuie luat \n calcul este cel

social. Popula]ia local` este inclus` \n proiectele dezvoltate prin consilierea gratuit` pe

care o primesc [i chiar prin mici \mprumuturi care permit reziden]ilor s` joace un rol activ

\n reabilitarea propriului ora[. Acelea[i principii sunt folosite [i \n ceea ce-i prive[te pe

\ntreprinz`torii comerciali, mai ales cei din domeniul construc]iilor, artelor [i meseriilor.

Conceptul de reabilitare, a[a cum este el aplicat de c`tre Deutsche Gesellschaft fur

Technische Zusammenarbeit, include re\nnoirea infrastructurii, reabilitarea unit`]ilor loca-

tive, conservarea [i restaurarea cl`dirilor istorice [i a monumentelor. Astfel se pun bazele

unei dezvolt`ri la nivel economic [i social deoarece vechile ora[e sau centrele lor pro-

moveaz` turismul [i activit`]ile comerciale. Cum afirma directorul GTZ Dr. Bernd

Eisenblätter, dezvoltarea urban` integrativ` combin` mo[tenirea cultural` a trecutului cu

o mai bun` perspectiv` asupra viitorului. Cheia unei dezvolt`ri durabile [i de succes

const` \n implicarea transparent` a tuturor factorilor afecta]i de un asemenea proces. 

Expozi]ia [i catalogul realizat la cererea publicului, constituie un act de popularizare a

activit`]ii GTZ \n România [i \n alte ]`ri, precum [i un instrument util celor care sunt direct

interesa]i de reabilitarea patrimoniului construit. / Valentin S`l`geanu

KEEPING OUR CULTURAL 
HERITAGE ALIVE

Expozi]ia desf`[urat`

la Universitatea de

Arhitectur` [i Urba-

nism "Ion Mincu" sur-

prinde modul \n care

Deutsche Gesellschaft

fur Technische

Zusammenarbeit (GTZ)

GmbH [i Guvernul

Germaniei au ajutat [i

continu` s` o fac`

ora[e vechi din

Orientul Mijlociu [i

Europa de Est. 





ECOMUZEU
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roiectul funda]iei DALA, al Muzeului }`ranului Român [i al firmei Prodid a ple-

cat de la ideea repunerii \n dialog a dou` culturi, rural` [i urban`. Cadrul, satul

Sibiel, ofer` prin dinamica schimb`rilor un interesant material de documentare-

cercetare-experimentare. Zona M`rginimii, \n plin proces de transformare ce poate fi

urm`rit pe diverse paliere (imagine, compozi]ie uman`, oralitate) pune la b`taie pro-

priul traseu identitar parcurs pân` \n prezent. Reconfigur`ri ale vechilor hotare rescrise

dup` recenta lege a coloniz`rilor reziden]iale, cro[eteaz` \n ]esuturile rurale noi cen-

tre de tensiune, noi vetre ale satului. Una dintre constantele prim-observabile este

alternarea \n proximit`]i nemediate a zonelor de arhitectur` vernacular` bine conser-

vate, clar definite \n raport de vecin`t`]i, cu actualele inser]ii ambigue, supradimen-

sionate, standardizate ca destina]ie. Demolarea sau abandonarea sistemului de

locuire specific zonei se conjug`, mai mult sau mai pu]in simbolic cu dispari]ia

me[te[ugurilor, obiceiurilor, sau cu transformarea imaginii monumentelor identitare.

Fenomenul constituie o noutate pentru satele din M`rginime, cu excep]ia Poianei

Sibiului care a tran[at definitiv disputa cu ceva ani \n urm`.  

Centrul Cultural Sibiel va puncta \ntr-un anumit fel realitatea contemporan` prin,

amplasare, proiect de arhitectur` [i program.

Debutul proiectului a stat sub semnul imprevizibilului. |n vara lui 2006 Funda]ia DALA,

de curând \nfiin]at`, a intrat \n posesia unei case aflate pe lista patrimoniului local \n

\ncercarea de a media conflictul dintre fostul proprietar cu instinct demolator [i

Direc]ia local` de patrimoniu. Dup` preluarea, demontarea [i transportul \n noua

loca]ie  (circa 200 m de locul originar) casa a fost preg`tit` pentru adormire tempo-

rar` pe un teren aflat la grani]a dintre satul vechi [i cel nou.

galerie de art` contemporan`
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Amplasarea Centrului Cultural pe un teren ce desparte satul Sibiel \n vechea lui for-

mul`, de recenta sa extindere, permite asumarea dublului discurs al limitei. Fizic, limi-

ta propus` este o uli]` din piatr` de râu, o punctare modest-anamnezic`, care va

articula proiectul de arhitectur`. Prima din sat dinspre direc]ia c`l`torului [i ultima

dinspre vatra satului, uli]a desparte Centrul \n cele dou` componente ale sale ,

Ecomuzeul [i Galeria de Art` Contemporan`, propunându-le un dialog fa]` \n fa]`.

Ecomuzeul \n]eles ca viitor spa]iu al comunit`]ii locale, livrat \ntru expunerea ei coti-

dian-actual`, va folosi ca materie prim` imaginea gospod`riei locale, a[a cum a fost

transmis` de undeva de atunci pân` \n zilele noastre; o tipologie a locuirii \n U cu ocu-

pare maxim-func]ional` a terenului, unde casa e \ntotdeauna net inferioar` \n volum

acareturilor - grajduri, depozite, ateliere. Materialele folosite pentru reconstituirea

celor dou` incinte locale ce vor compune Ecomuzeul provin din case, [uri, demolate

sau abandonate, bârne din lemn, bolovani \ncin[i cu cercuri din fier forjat, por]i,

piatr` de râu, ]igl`, contravântuiri. 

Programul Ecomuzeului va fi organizat \n jurul unei expuneri temporare de lung`

durat`, 6-9 luni \n care, pe rând, câte o familie din sat va gestiona spa]iul casei de

locuit, iar \n anexe vor func]iona ateliere temporare, gl`j`rii, fier`rii, cioplire [i crestare

a lemnului, ocupa]ii existente pân` nu demult. 

De partea cealalt` a uli]ei, Galeria de Art` Contemporan`, tratat` ca spa]iu-contain-

er, va g`zdui un laborator de documentare-cercetare ce va \ncuraja programe cura-

toriale-artistice cu un astfel de dialog. 

Orientarea Centrului Cultural implic` adoptarea unor solu]ii tehnice cu impact minim

asupra mediului, pompe de c`ldur` cu pu]uri, sistem combinat cu celule solare pen-

tru ap` cald` menajer`, termoizola]ia din lân` de oaie tratat`, tencuiala din lut \n

amestec cu nisip, fibre de cânep` [i paie.

Text: Ovidiu Dane[, Klaus Birthler
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Expozi]ia cu tema „Monumentele istorice, repere ale identit`]ii cul-
turale române[ti”, organizat` de Institutul Cultural Român, Comisia
Na]ional` a Monumentelor Istorice [i Uniunea Na]ional` a
Restauratorilor de Monumente Istorice din România, a fost prezen-
tat` la sediul ICR pe parcursul lunii martie. Au fost expuse 50 de
panouri cu fotografii ale unor monumente istorice de referin]`,
restaurate în perioada 1990-2006, \n mai multe zone ale ]`rii. 
Cu prilejul vernisajului, ICR a g`zduit masa rotund` cu tema „S.O.S.
monumentele”. S-au discutat aspecte legate de protec]ia monu-
mentelor istorice, din perspectiva p`str`rii identit`]ii culturale locale
[i regionale.
Participan]ii au eviden]iat faptul c`, de[i România a semnat
Conven]ia European` a Peisajului înc` din anul 2002, punerea în
aplicare a prevederilor acestui important document întârzie.
Consecin]ele sunt vizibile în monumentele din majoritatea
localit`]ilor din România, care sufer` agresiuni ireversibile. Num`rul
obiectivelor restaurate sau în curs de restaurare este foarte redus,
raportat la cele peste 20.000 de monumente istorice existente. S-a
remarcat c` ritmul lent al interven]iilor nu e cauzat numai de lipsa
fondurilor alocate. Inexisten]a unei infrastructuri func]ionale mini-
male (care s` califice for]a de munc` în domeniul restaur`rii) [i pre-
caritatea reglement`rilor concur` la aceast` situa]ie. 
Domnul Exp. Arh. C`lin Hoin`rescu, pre[edintele Uniunii Na]ionale
a Restauratorilor de Monumente Istorice din România, a ar`tat c`
expozi]ia deschis` la Institutul Cultural Român nu reprezint` numai
o dovad` a performan]elor speciali[tilor români, ci [i un semnal de
alarm`. Integrarea României în Uniunea European` creeaz`, pe
lang` beneficii sociale [i economice, [i obliga]ia de a p`stra [i pro-
teja monumentele istorice, repere ale identit`]ii culturale române[ti. 

Monumentele istorice, 
repere ale identit`]ii culturale

Organizator: ICR, Comisia

Na]ional` a Monumentelor

Istorice [i Uniunea Na]ional`

a Restauratorilor de Monu-

mente Istorice din România



Sistemele de pardoseli uscate Knauf se

monteaz` pe un plan[eu portant; sunt

livrate ca pl`ci individuale sau ca ele-

mente prefabricate multistrat.

Acestea trebuie montate pe o suprafa]`

stabil` [i plan`. |n cazul abaterilor de

planeitate a plan[eului, este necesar` o

nivelare a \n`l]imii \n func]ie de m`rimea

toleran]elor prestabilite.

Pl`cile se monteaz` \n dou` straturi, cu

rosturile decalate. Al doilea strat de pl`ci

se lipe[te de primul cu ajutorul unui

adeziv special [i se fixeaz` suplimentar

cu [uruburi.

Ca strat de acoperire se pot utiliza orice

fel de acoperiri elastice sau dure, de la

PVC sau mochete pån` la pl`ci ceramice

sau parchet.

Pl`cile de ipsos armat cu fibre celulozice sunt pl`ci multifunc]ionale, tratate \mpotriva umidit`]ii, care, datorit` procesului special de fabrica]ie,
sunt deosebit de stabile [i au rezisten]e mecanice superioare. Aceste pl`ci se fabric` \n dou` variante: pentru pere]i [i tavane – placa VIDI-
WALL, iar pentru pardoseli –  placa VIDIFLOOR. Datorit` calit`]ilor deosebite, domeniul lor de utilizare este foarte larg. Sunt ideale pentru
plac`ri, sisteme de compartimentare autoportante (pl`cile Knauf Vidiwall) sau pardoseli (pl`cile Knauf Vidifloor). Pardoselile uscate \[i g`sesc
aplicabilitatea \n primul rånd atunci cånd se dore[te un montaj rapid, cu posibilitatea de a utiliza imediat spa]iul, o greutate proprie sc`zut` a
sistemului de pardoseal` [i evitarea tehnologiilor umede. De asemenea, ele sunt ideale \n renovarea plan[eelor pe grinzi de lemn.

Se aplic` få[ii de vat` mineral`
cu grosime de 10 mm care se
lipesc perimetral. Pl`cile se vor
dispune pe o suprafa]` perfect
plan`. Ca strat termoizolant se
pot utiliza pl`ci EPS 20.

Pe pl`cile EPS 20, se vor dis-
pune, \n dou` straturi, pl`ci
Vidifloor. Se va \ncepe montarea
primului strat cu o plac`
\ntreag`. Pe toat` suprafa]a se
aplic` Uniflott.

Urm`torul strat de pl`ci se mon-
teaz` imediat (decalat, \ncepånd
cu o jum`tate de plac`). Cele
dou` straturi se vor fixa imediat,
prin ap`sare sub greutatea cor-
pului, cu [uruburi cu filet dublu.

Nu se va c`lca pe pardoseal`
timp de circa 4 ore de la montaj.
Rosturile deschise se vor umple
cu Uniflott. |nainte de aplicarea
stratului de acoperire, suprafa]a
se va grundui.

Exemplu sistem: pardoseli uscate din pl`ci din ipsos armat cu fibre celulozice

{ape uscate: Knauf Vidifloor
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…|n proces… nu

c`utam rezultatul, ci

mai degrab` o suit` de

etape care s` arate

progresul, mi[carea.

Nu cerem arhitectur`

comestibil`, ne intere-

seaz` mai degrab`

ingredientele. Nu ne

mi[c` imaginile finale,

cât ne entuziasmeaz`

axonometriile explo-

date. Nu vrem pre-

miere, vrem avan-

premiere [i repeti]ii,

vrem gre[eli pe par-

curs, pete de cerneal`,

[ters`turi, reveniri,

machete urâte, desene

de ne\n]eles. Ne

\ntreb`m „de ce?”,

„cum?” [i nu „când?”,

„unde?”. V` vrem \n

salopet`, nu la costum. 

Anul acesta, evenimentul Zilele

Arhitecturii, se va desf`[ura \n luna mai,

r`spândit \n \ntreg ora[ul, dup` cum s-a

obi[nuit, având ca pol de aceast` dat` strada

Matei Corvin, prima strad` pietonal` din

Cluj. AStA, OAR [i FAU Cluj sunt organiza-

torii acestui eveniment.

ATELIERELE 

ATELIERUL 3RS – Charles [i Fred sunt doi

arhitec]i francezi de la Strasbourg interesa]i

de structurile cu e[afodaj (schelele metalice

+ pânz` impermeabil`). Au realizat pavilionul

Fran]ei la Bienala de la Vene]ia propunând

alternativa arhitecturii efemere mult mai

flexibil` [i accesibil` modului tradi]ional de

locuire. Ei vor \ndruma 5 echipe de studen]i

s` construiasc` [i s` locuiasc` efemer \n

strad`. Studen]ii vor „post-utiliza” materiale

ca lemnul, metalul, sticla, tabla, pânza, car-

tonul etc. 

ATELIERUL PLANWERK sau cum un gest

poate schimba fizionomia unui spa]iu.      

WORKSHOP DE LUMIN~: transfigurarea

arhitecturii prin jocul textur`-culoare-lumin`.  

CONFERIN}ELE – arhitec]i, studen]i, arti[ti,

filosofi, psihologi, sociologi vor dezbate

probleme actuale legate de arhitectur`, pro-

ces [i altele. 

EXPOZI}IILE 

PROCESUL {I ARHITECTUL – proiect multi-

media care pune fa]` \n fa]` proiectul disecat

[i arhitectul.

SCHI}E / RAND~RI / MACHETE – care vor evi-

den]ia diferite etape de lucru din procesul

unui proiect de arhitectur`. De la primul

punct f`cut de creion pe hârtie pân` la cea

mai fotorealistic`/seac` randare, totul

expunem.

FOTOGRAFII cu „case care plâng” sau care,

pur [i simplu, ne surâd.

{COALA – problemele ora[ului rezolvate vir-

tual si non[alant de c`tre studen]i. Expunem

\n plein-air [i \n noua cl`dire a facult`]ii noas-

tre: fosta central` termic`.

STRADA MATEI – pietonala unde se vor

desf`[ura atelierele, teatrul, muzica, happen-

ing-urile [i orice altceva care denot` cultur`

urban`. 

muZA – muzica [i nop]ile Zilelor Arhitecturii.

To]i studen]ii din ]ar` de la facult`]ile de arhi-

tectur` [i nu numai sunt a[tepta]i s` se

exprime sau s` participe la eveniment. Noi

\ncerc`m s` le facem [ederea la Cluj cât mai

pl`cut`, oferindu-le cazare, mas`, transport

urban, atmosfer`. /Silviu Mede{an

http://atelier9.ath.cx/zilelearhitecturii2007

ZILELE
ARHITECTURII 
LA CLUJ: 
„…ÎN PROCES…”
Cluj-Napoca, 9-12 mai
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DE LA REGIONAL LA INTERNA}IONAL.
BAUMSCHLAGER-EBERLE ARCHITECTS

Prezentat` la Muzeul Na]ional de Art` Contemporan`, expozi]ia biroului austriac

selecteaz` o serie de construc]ii [i proiecte suficient de relevante pentru a ilustra

crezul celor doi arhitec]i, Carlo Baumschlager [i Dietmar Eberle, [i anume: a crea arhi-

tectur` presupune a ]ine cont atât de cerin]ele culturale ale timpului prezent cât [i de

durabilitate. |n timp ce diminuarea costurilor de produc]ie, compatibilitatea [i adap-

tabilitatea la condi]iile de mediu, precum [i semnifica]ia cultural` sunt parametrii

general valabili \n cazul arhitecturii, pentru biroul Baumschlager-Eberle, \nfiin]at \n

1985, natura loca]iei [i contextul specific sunt aspectele determinante. Probleme

legate de tipologie, optimizare a solu]iilor de ordin social, ecologic [i energetic, pre-

cum [i o c`utat` rela]ie dintre interior [i exterior, prin parametri de confort [i calitate

a locuirii definesc activitatea centrului austriac [i a birourilor regionale recent deschise

\n Vaduz, Beijing ori St. Gallen.

Mediateca MNAC propune vizitatorului planuri, machete [i fotodocumente, prezen-

tate fiind proiecte [i cl`diri realizate pe parcursul a nou` ani, dintre care men]ion`m

aici cel pu]in extensia aeroportului din Viena, zgârie-norii MOMA din Beijing [i

cl`direa WHO / UNAIDS din Geneva. F`r` a se dori exhaustiv`, expozi]ia reu[e[te s`

fac` vizibil` o metodologie de lucru [i o practic` ce presupune, pe de o parte, aven-

tura tehnologic`, iar pe de alt` parte o manier` cumva tradi]ional` de a abordare a

arhitecturii. / Oana T`nase

28 februarie - 6 mai 2007, Mediateca MNAC
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ATU, Asocia]ia pentru
Tranzi]ie Urban`, a lansat
pe 3 aprilie la galeria
Octav Doicescu a Uniunii
Arhitec]ilor din România
proiectul "|mpreun` pen-
tru un ora[ mai bun",
\nso]it [i de expozi]ia de
fotografie "Lipscania
reloaded". 
|mpreun` cu parteneri
importan]i precum Direc]ia
de Urbanism, Amenajarea
Teritoriului [i Politici de
Locuire din cadrul
Ministerului Transportului,
Construc]iilor [i
Turismului, Agen]ia
Regional` de Dezvoltare
Centru, Agen]ia Regional`
de Dezvoltare Bucure[ti-
Ilfov, Asocia]ia arhitec]ilor
[efi de municipii din
România [i VeT - Villes en
Transition, Lyon, Fran]a,
ATU \[i propune s` ini]ieze
un dialog constructiv \ntre
actorii urbani astfel \ncât
dezvoltarea ora[ului s` fie
rezultatul unor procese de
decizie tranaparente [i
responsabile. |n contin-
uare, arhitectul-coordona-
tor Vera Marin va prezenta
pe scurt premisele [i obiec-
tivele acestui interesant
proiect.

ABC-UL POLITICILOR URBANE
|n ambele ora[e (Bucure[ti [i Sibiu) exist` un important patrimoniu urban [i arhitec-

tural care va vorbi despre identitate [i diversitate cultural` \n cazul \n care cl`dirile [i

modul \n care sunt ele locuite vor supravie]ui cu bine perioadei de tranzi]ie. Ele sunt

puse \n pericol nu doar din cauza lipsei resurselor financiare necesare reabilit`rii, dar

[i din cauz` c`, pentru actorii locali, protejarea monumentelor istorice nu reprezint`

intotdeauna o prioritate. Gândirea pe termen scurt este una obi[nuit` pentru politi-

cieni (un mandat electoral), dar [i pentru investitorii priva]i (recuperarea investi]iei).  

Cet`]enii au nevoie de ajutor pentru a ob]ine rezultate conving`toare pentru c`, \n

zilele noastre, \n ora[ele din România doar locuitorii “curajo[i” sunt preg`ti]i pentru

a-[i convinge vecinii s`-[i stabileasc` \mpreun` obiective realiste, strângând fonduri

\ntr-o perioad` dificil` din punct de vedere al resurselor financiare, sa mearg` \n

repetate rânduri la autorit`]ile publice pentru ob]inerea de permise de construc]ie, s`

angajeze muncitori serio[i pentru lucr`ri, s` \nfrunte criticile [i suspiciunile tuturor la

toate fazele interven]iei. 

Un alt aspect care pericliteaz` calitatea mediului urban \n ora[ele din România este

reprezentat de faptul c` fiecare actor local are, din pacate, o abordare “individual`”.

Actorii urbani se afl` \ntr-un proces de \nv`]are a propriului rol \n elaborarea politicii

urbane. Acomodarea necesit` timp [i procesul poate genera tensiuni.

Procesul de regenerare urban` este \nc` \n]eles \ntr-un mod destul de simplificator,

foarte pu]ini actori locali se gândesc cu adev`rat la integrarea tuturor aspectelor

definitorii pentru un ora[ (pentru dezvoltarea urban` sustenabil`, parte a Planului

Regional Opera]ional pentru 2007-2013, autorit`]ile locale au fost rugate s` vin` cu

idei de proiecte, iar majoritatea interven]iilor propuse s-au limitat la facilit`]i de infra-

structur`: din 46 de proiecte doar unul a demonstrat o abordare integrat` privind

dezvoltarea zonei - Agen]ia de Dezvoltare Regional` Centru). 

Interven]iile urbane complexe, \n contextul economiei de pia]`, reprezint` idei noi [i

necesit` \nv`]area unor noi practici. Un recent sondaj f`cut de echipa ATU (\n depar-

tamentele de planificare urban` ale mai multor municipalit`]i) a ar`tat o anumit`

confuzie privind conceptul “abord`rii urbane integrate”: respectarea solu]iilor pro-

puse de c`tre planificatorii urbani, corela]ia \ntre dezvoltarea economic` [i urban`,

\mbun`t`]irea calit`]ii serviciilor, analizarea criteriilor de dezvoltare la nivel regional.
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Scopul proiectului “ABC pentru Politici Urbane” este acela de a \mbun`t`]i trans-

paren]a privind procesul decizional al regener`rii urbane ob]inându-se astfel

schimb`ri \n \n]elegerea rolului [i a modului de elaborare a politicilor urbane precum

[i a practicilor contemporane de dezvoltare urban`. Clarificarea conceptului “dez-

voltare urban` integrat`” este util` nu doar pentru actorii principali ai politicii urbane

locale (municipalitatea), ci [i pentru membrii societ`]ii civile, pentru comunitatea de

afaceri [i \n special pentru locuitorii centrelor istorice din Bucure[ti [i Sibiu.

Scopul nostru este acela de a pune bazele unei \n]elegeri comune a faptului c` dez-

voltarea urban` are trei dimensiuni importante care sunt interdependente: dez-

voltarea cadrului fizic este \n strans` leg`tur` cu dezvoltarea economic` [i cu cea

social`. Din aceast` perspectiv` devine evident c` un proiect urban \nseamn` o abor-

dare complex`, \n care trebuie implicat` expertiza din diferite domenii (tehnic, social,

economic, educa]ional, de mediu, etc.) [i doar printr-o abordare interdisciplinar` si

negociat` putem fi siguri de faptul c` acel proiect urban propune o interven]ie solid`

[i corect`.

Scopul proiectului nostru este de a crea un cadru de cooperare \ntre actorii locali (\n

Sibiu [i Bucure[ti) cu scopul de a-i ajuta s` construiasc` \mpreun` stategii coerente

pentru regenerarea urban` a centrelor istorice.

Obiectivele noastre sunt legate de valorile [i principiile unei societ`]i democratice

privind dezvoltarea [i ameliorarea cadrului de via]` urban`. |n centrele istorice din

Bucure[ti [i Sibiu exist` deja ini]iative pentru interven]ii de regenerare urban`.

Inten]ion`m s` ac]ion`m pentru a avea cet`]eni [i investitori mai bine informa]i, pe

de o parte, [i pe de alt` parte, municipalit`]i mai deschise la conlucrarea cu ace[tia

pentru stabilirea de obiective de regenerare urban` [i realizarea acestora \n cadrul

unui parteneriat. 

Patrimoniul trebuie \n]eles [i protejat nu doar din punct de vedere al cadrului con-

struit (cl`diri sau ansambluri urbane declarate monumente istorice), ci [i prin prisma

aspectelor sociale [i economice caracteristice zonelor urbane \n chestiune. Vrem ca

toate cele trei categorii de factori interesa]i (administra]ie public`, locuitori, comuni-

tate de afaceri) s` \[i asume \n mod constructiv faptul c` regenerarea urban` dura-

bil` trebuie s` ]in` cont, al`turi de aspectele tehnice [i estetice ale ora[ului, \n egal`

m`sur` de cre[terea economic`, de pro-

tec]ia valorilor, de egalitatea social` [i

accesul la servicii urbane asigurat pentru

toate categoriile sociale. 

Cele dou` probleme majore pe care le-

am identificat au condus la dublul obiec-

tiv pentru proiectul ABC:

a. \mbun`t`]irea abilit`]ilor de comuni-

care [i cre[terea \ncrederii reciproce \ntre

actorii urbani astfel \ncât procesul de

luare a deciziilor s` devin` unul trans-

parent [i responsabil. 

(Democra]ie participativ` [i “empower-

ment” comunitar).

b. ob]inerea unei mai bune \n]elegeri [i

a unei viziuni comune a guvern`rii locale

urbane [i a faptului c` locuin]ele, spa]iile

publice, spa]iile verzi, infrastructura,

re]eaua de comunica]ii, industria [i ser-

viciile sunt \ndeaproape legate de

aspectele socio-economice ale ora[ului. 

|mpreun` pentru un ora[ mai bun



Asocia]ia Studen]ilor Arhitec]i [i Urbani[ti "Ion Mincu" organizeaz` în perioada 15 - 20
mai "S`pt`mâna Arhitecturii" în cadrul festivalului studen]esc de arhitectur` letARHgia.

Prin intermediul acestei manifest`ri se dore[te crearea unui mediu propice schimbului de
informa]ii la scar` na]ional` cu studen]ii de la celelalte centre de arhitectur` din ]ar`, pre-
cum [i consolidarea rela]iilor deja existente. Preocuparea pentru dialogul urban ]ine seama
atât de cei direct implica]i, studen]ii la arhitectur`, profesorii lor [i arhitec]i în general, cât [i
de opinia public`. Tema central` a discu]iilor va fi legat` de noile tendin]e arhitectural-
urbanistice [i conceptuale la nivel interna]ional [i încercarea de racordare a practicilor acad-
emice la nevoile societ`]ii contemporane. Motiva]ia festivalului rezid` în dorin]a de a sur-
prinde [i dezbate problemele specifice ale arhitecturii contemporane în România, precum [i
în necesitatea de a confrunta cerea [i oferta de arhitectur`. Odat` cu aceasta se dore[te ca
prin dialogul cu societatea civil` s` se stabileasc` strategii comune [i s` se ofere sprijin aces-
teia prin acompanierea ini]iativelor sale în domeniul locuirii, patrimoniului [i reabilit`rii.
Coagularea dezbaterii publice pe marginea problematicii specifice unui ora[ cosmopolit ca
Bucure[tiul, din perspectiva protej`rii [i locuirii, ar trebui s` ofere participan]ilor posibilitatea
de a se constitui într-o interfa]` între diver[i factori institu]ionali implica]i în politica urban`
[i societate. În sens invers, feedback-ul de la public relativ la strategiile [i proiectele stu-
den]e[ti ar trebui s` se constituie înt-un instrument util de lucru pentru cei din urm`. 
Pe întreaga durat` a festivalului se vor amenaja expozi]ii stradale, iar în zilele de 18 [i 19 mai
vor avea loc o serie de conferin]e [i workshopuri. Activit`]ile desf`[urate vor c`uta s` con-
struiasc` "rela]ii pozitive" la nivel urban prin organizarea unei întâlniri între locuitori [i stu-
den]i în vederea g`sirii unor solu]ii optime ale unor probleme comune, prin medierea unei
întâlniri cu reprezentan]i ai serviciilor publice [i prin confruntarea proiectelor studen]e[ti cu
cadrul urban existent [i cu nevoile societ`]ii. "S`pt`mâna Arhitecturii" se va încheia cu un
bal ce va avea loc în data de 20 mai. 
Prin multiplele conexiuni pe care organizatorii evenimentului [i-au propus s` le intermedieze,
festivalul, în totalitatea manifest`rilor sale, se adreseaz` atât utilizatorului de spa]iu urban,
cât [i conceptorilor acestuia [i administratorilor lui. / Valentin S`l`geanu

LETARHGIA
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Festivalul studen]esc
"S`pt`mâna Arhitecturii"

Imagini din proiectele câ[tig`toare la con-
cursul “Forgotten Places”, organizat de
Lafarge. O parte dintre acestea vor fi expuse
\n spa]ii publice \n cadrul festivalului
LetARHgia. 
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ALVARO SIZA
Benaki Museum din Atena g`zduie[te pân` pe 17 mai o important` expozi]ie dedi-

cat` lui Alvaro Siza (n. 1933), celebrul arhitect portughez de]in`tor al Premiului

Pritzker. Curatorul Carlos Castanheira, arhitect [i colaborator apropiat al lui Siza, a

selectat 16 lucr`ri reprezentative ale lui Siza, finalizate \n perioada 1955-2007 [i a

gândit evenimentul \ntr-un context geografic mai larg: manifest`ri culturale dedicate

arhitectului portughez au loc aproape simultan [i \n Japonia, Brazilia [i Elve]ia.

Prezentarea proiectelor, dintre care amintim Muzeul de Art` Modern` din Porto,

Serpentine Gallery din Londra, Muzeul de art` modern` Kiasma din Helsinki etc., este

una generoas`, cuprinzând planuri, fotografii, schi]e [i machete riguroase. Prezent la

Atena pentru vernisaj, Siza a sus]inut pe 27 martie o interesant` conferin]` despre

ultimul s`u proiect din Brazilia, un muzeu de art` contemporan`. 
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ORA{UL IDEAL / 
ORA{UL INVIZIBIL

Curatoriat de Sabrina van der Ley [i Markus Richter (European Art Projects), proiectul

Ideal City - Invisible Cities invit` 40 arti[ti s` comenteze sintagma de ora[ ideal apli-

cat` Zamoscului [i Potsdamului, ambele declarate situri ale patrimoniului cultural

UNESCO. Dincolo de aceste interven]ii \n structura urban`, dou` colocvii interna]ionale,

un catalog [i o expozi]ie itinerant`  \ncearc` s` analizeze istoria [i contemporaneitatea

acestei sintagme: ora[ul ideal.

Fondat de Jan Zamoyski [i construit \ntre 1580 - 1605 potrivit planului arhitectului ital-

ian Bernado Morando, bine\n]eles c` pornind de la o \ntreag` teorie a ora[ului ideal,

Zamosc reflect` [i ast`zi spiritul Rena[terii. Prin contrast, Potsdam a crescut dintr-o mic`

a[ezare slav`, iar abia \n secolele 17-18 s-a extins potrivit unui plan ortogonal propus de

Johann Gregor Memhardt [i inspirat de ideile urbanistului Nicolaus Goldmann. Clar e c`,

la fel ca \n multe alte ora[e ale Germaniei, pe layout-ul ini]ial amprenta socialismului

utopic este cea determinant`. \ns` aceste dou` structuri urbane func]ioneaz` mai

degrab` ca scen` a proiectului; expozi]ia este structurat` \n trei secven]e [i include o

fotodocumenta]ie dedicat` anilor '50 -'60 (Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Oskar

Hansen), o sec]iune ce prezint` lucr`rile lui Constant [i ale Archigram-ului, plus un

omagiu adus constructivismului [i artei

concrete.

Ast`zi, fascina]ia declan[at` de conceptul

ora[ului ideal este una de ordin estetic, iar

reactivarea temei devine necesar` odat`

cu cre[terea impactului unei agende

socio-politice. A-i provoca pe arti[ti s`

reflecte asupra acestor probleme nu este

deloc o practic` nou`; trebuie \ns` remar-

cat` \n ultimii 25 de ani o schimbare de

perspectiv`, dinspre câmpul larg, al

ora[ului, c`tre structura de locuire [i exis-

ten]a individual`.

Arti[ti invita]i \n proiect: Tarek Al-

Ghoussein, Francis Alÿs, Carl Andre,

Archigram, Colin Ardley, Tim Ayres,

Miroslaw Balka, Daniela Brahm, Pedro

Cabrita Reis, Rui Calçada Bastos, Brian

O'Connell, Constant, Jonas Dahlberg,

Tacita Dean, Jaroslaw Flicinski, Carlos

Garaicoa, Dan Graham, George

Hadjimichalis, Rula Halawani, Franka

Hörnschemeyer, Craigie Horsfield,

Katarzyna Józefowicz, Jakob Kolding, Ola

Kolehmainen, Lucas Lenglet, Sol LeWitt,

Teresa Murak, David Maljkovic, Gerold

Miller, Matthias Müller, Daniel Roth,

Albrecht Schäfer, Kai Schiemenz, Les

Schliesser, Melanie Smith, Monika

Sosnowska, David Tremlett, Anton

Vidokle, Lawrence Weiner, Krzysztof

Zielinski, Tilman Wendland./ Oana

T`nase

Detalii privitoare la tema [i rezolvarea

artistic` a proiectului Ideal City - Invisible

Cities pot fi consultate pe pagina web:

http://www.idealcity-invisiblecities.org.
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ALVAR AALTO
V~ZUT DE
SHIGERU BAN

C uratorul Shigeru Ban, \n colaborare cu Juhani Pallasmaa [i Tomoko Sato,

porne[te de la o structur` cronologic`, pentru a acoperi o perioad` de [ase

decenii din crea]ia arhitectului finlandez, printre proiectele prezentate num`rându-se

Paimio Tuberculosis Sanatorium (1929-33), Villa Mairea (1938-39), AA-System

Houses (1937-1945), Experimental House (1952-53), North Jutland Art Museum

(1958-72) [i planul urbanistic pentru Seinäjoki (1952-87).

Particularitatea acestei expozi]ii este dat` chiar de filtrul curatorial, privirea lui Shigeru

Ban decupând din discursul arhitectului modernist elemente considerate ca extrem

de relevante pentru o practic` a contemporaneit`]ii, pentru a men]iona aici cel pu]in

aventura lui Aalto \n domeniul sistemelor de construc]ie a caselor din prefabricate

(AA-System Houses), atât din perspectiva unei sustainable architecture cât [i \n con-

textul [antierelor post-tsunami. Mai mult: Ban este cel care semneaz` [i designul

spa]iului expozi]ional, dup` ce \n 1986 a lucrat deja la o personal` a lui Aalto deschis`

\n Tokyo, unde a recurs la cartonul ondulat pentru desenarea plafonului fals [i a sub-

compartiment`rilor, decizie ce a marcat \nceputurile "arhitecturii de hârtie".

Machete arhitecturale, \nso]ite de peste 40 de desene preg`titoare, plus o fotodocu-

menta]ie riguroas` [i extins` sunt prezentate al`turi de obiecte de design interior,

mobilier ori sisteme de iluminat, ce func]ioneaz` ca subtext al expozi]iei. 

/ Oana T`nase; 22 februarie - 13 mai 2007 

Foto: © Gustav Welin 

Prima retrospectiv` pe

p`mânt britanic dedi-

cat` lui Alvar Aalto

(1898 - 1976), este 

organizat` de Barbican

Art Gallery [i de

Alvar Aalto Museum,

Jyväskylä.
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ALEXANDROS TOMBAZIS
EXPOZI}IE RETROSPECTIV~

arhitectura a fost chiar profesorul s`u de pic-
tur`. Chiar dac` la \nceput i s-a p`rut ceva
abstract [i greu de \n]eles, odat` luat` decizia
nu a mai existat cale de \ntoarcere. Interesul s`u
pentru tehnologie [i prima criz` a petrolului l-au
f`cut s` \[i \ntoarc` aten]ia spre surse alterna-
tive de energie, atitudine care i-a definit ulterior
munca. Ast`zi Tombazis \[i \mparte timpul \ntre
atelierul s`u de arhitectur` [i c`l`torii. A primit
premii \n mai mult de 110 competi]ii na]ionale
[i interna]ionale. Pe lång` proiectele pe care le-
a realizat \n Grecia, a mai construit \n Cipru,
Portugalia, Olanda, Romånia, Ucraina,
Emiratele Arabe Unite [i Oman. |n 1991 a fost
ales membru de onoare al Institutul American [i
\n 2006 Universitatea Aristotel din Tessaloniki i-
a acordat o diplom` onorific`. 

Muzeul Benaki din Atena, \n colaborare cu Institutul Elen de
Arhitectur` [i Facultatea de Arhitectur` din Tessaloniki, a
prezentat pån` \n data de 14 aprilie 2007 o ampl` expozi]ie
retrospectiv` dedicat` profesorului [i arhitectului Alexandros
Tombazis. Dup` aceast` dat` expozi]ia va putea fi vizitat` \n
Tessaloniki. Mesajul pe care aceasta \l poart`, este \n fapt
crezul arhitectului: “A cl`di \nseamn` a pune totul laolalt`.
Cu toate acestea, doar atunci cånd produsul final este mai
mult decåt suma p`r]ilor sale, atunci [i doar atunci, se poate
numi Arhitectur`.” {i pentru c` am vorbit despre rezultatul
final ca scop dezirabil, \l vom cita \nc` o dat` pe Alexandros
Tombazis, de data aceasta cu o \ndrumare aproape tehnic`:
“...v` amintesc s` c`uta]i \n fiecare lucrare acel ascuns fir de
aur al crea]iei.” Proiectele realizate de-a lungul celor 45 de
ani de carier` (din 1962 pån` \n prezent) sunt expuse \n
detaliu, cu machete, modele, schi]e [i planuri. Prezentarea
personalit`]ii arhitectuli grec nu se opre[te \ns` la operele
sale de arhitectur`, ci merge mai departe, surprinzånd modul
\n care Tombazis se raporteaz` la universul care \l \nconjoar`.
Fotografii [i o serie de picturi [i acuarele completeaz` astfel
proiectele de arhitectur` realizate de-a lungul timpului. |n
spa]iul expozi]ional se pot de asemenea viziona filmul doc-
umetar al lui Apostolos Karakasi, “Jocul Arhitecturii”, [i frag-
mente dintr-un discurs ]inut de Alexandros Tombazis stu-
den]ilor, intitulat “Scrisoaare c`tre un tån`r arhitect”
N`scut \n India \n 1939, [i-a petrecut copil`ria \n India [i
Anglia \nainte de a se muta permanent \n Grecia. Copil fiind
[i-a dorit s` fie pictor, iar primul care i-a sugerat s` aleag`
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Centrul Canadian pen-

tru Arhitectur`

prezint` de pe 

12 aprilie pân` pe 

9 septembrie 2007

prima expozi]ie 

dedicat` revistelor

independente de 

arhitectur` din anii 

’60 [i ’70, ce include

numere rare din

colec]iile speciale CCA. 

Curatoriat` de Beatriz Colomina [i un grup de studen]i masteranzi la

Princeton University School of Architecture, expozi]ia „Clip/Stamp/Fold

2: The Radical Architecture of Little Magazines 196x – 197x” se con-

centreaz` \n jurul galeriei Octagonal a centrului, pentru ca apoi s` se

infiltreze \n mai toate spa]iile: bibliotec`, libr`rie, holuri etc. Foarte

interesante se dovedesc a fi primele edi]ii ale unor publica]ii care ulte-

rior au devenit foarte cunoscute precum „Oppositions” [i „October”

(New York), dar [i publica]iile studen]e[ti experimentale: „Archigram”

(London) [i „Melp!” (Paris). Acestora li se adaug` o varietate impre-

sionant` de reviste „underground” de protest precum „Polygon”

(Londra) sau „Bau” (Viena), ce reflect` activismul social al acelei

perioade. Printre exponatele-vedet` se mai num`r` numere din

„Perspecta” (New Haven, CT), „Casabella” (Milano), „Megascope”

(Bristol) [i singurul num`r din “Signs of the Times” (Londra).

Evenimentul include de asemenea, \n premier`, o machet` original`

creat` de Peter Eisenman pentru primul num`r din „Oppositions”

(1973). Expunerea propriu-zis` a revistelor este completat` de intervi-

uri audio cu editori [i redactori precum Kenneth Frampton, Peter Cook,

Lisa Ponti, Takefumi Aida [i Hans Hollein. Reunite \n expozi]ie pentru

prima dat`, toate aceste publica]ii constituie o baz` fundamental` de

documentare pentru cei interesa]i de gândirea critic` de avangard` a

vremii, concretizat` [i \n folosirea radical` a imaginilor [i a elementelor

grafice.

www.cca.qc.ca, foto: © CCA

CLIP/STAMP/FOLD 2
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Ettore Sottsass a domi-

nat designul italian

pentru mai mult de 

50 de ani, semnând o

varietate extraordinar`

de produse, de la

ceramica [i piesele din

sticl` de la Alessi la

produsele electronice

ale celor de la Olivetti.

R`mâne \ns` cunoscut

\n primul rând ca

fondator, \n anii ’80, al

experimentalului grup

Memphis. Ca un oma-

giu adus la cea de-a

90-a aniversare, Design

Museum din Londra

prezint` pân` pe 10

iunie o expozi]ie ce \i

este \n \ntregime dedi-

cat` [i care con]ine

cele mai spectaculoase

obiecte de design pe

care le-a creat de-a lun-

gul timpului. 

N`scut \n 1917 \n Innsbruck, Ettore Sottsass [i-a propus de mic s` devin` arhitect, cu atât

mai mult cu cât tat`l s`u avea aceast` forma]ie. A fost [i motivul pentru care familia s-a

mutat \n Italia, aproape de Universitatea Turin. Dup` absolvire, a fost nevoit s` lupte \n arma-

ta italian` \n cel de-al Doilea R`zboi Mondial, iar odat` re\ntors, a \nceput s` lucreze al`turi de

tat`l s`u. O vizit` prelungit` \n New York-ul anilor ’50 l-a f`cut s` se \ndrepte c`tre designul

industrial [i a devenit consultant al departamentului de electronice al grupului italian Olivetti.

Pentru ace[tia, Sottsass a creat o serie de produse inovative printre care [i primul computer ital-

ian, Elea 9003, [i ma[ina de scris Valentine, \nvelit` \n plastic ro[u. 

La \nceputul anilor ’70, Sottsass s-a num`rat printre creatorii (Andrea Branzi, Achile Castiglioni,

Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Piero Gatti) care au teoretizat [i exemplificat ceea ce mai

târziu s-a numit „Noul Design”, un curent ce a plecat de la ideea inadecv`rii modernismului la

structura [i cerin]ele societ`]ii de consum. Designerii italieni au \ncercat s` sublinieze faptul c`

func]ionalismul, adev`rat` furtun` ce a bântuit anii '30 [i, practic, p`rinte „uzat” al designu-

lui, nu mai putea constitui \n anii '70 o lec]ie [i nici m`car un punct de plecare. Ca urmare, \n

artele aplicate, erau mai degrab` de c`utat obiectele cu „voca]ie de semnificare”: nu piese

dominate de legi precise, rigide, ce impun modalit`]i de existen]` dep`[ite [i categorice, ci

ansambluri libere de obiecte c`rora, fie c` sunt de stil sau contemporane, s` li se poat` cere ca

func]ie suplimentar` o prezen]` psihologic` cotidian`. 

Fondator \n 1981 al grupului milanez Memphis (Andrea Branzi, Alessandro Mendini, Martine

Bedin, Michele de Lucchi etc.), Ettore Sottsass a jucat un rol fundamental \n conturarea pro-

filului stilistic al Noului Design. Seria de litografii intitulat` „Planeta ca bazar”(1972) dezv`luie

tot ceea ce \l leag` pe Sottsass de designul radical [i de utopiile sale: creativitatea public`, anti-

designul, revendicarea pl`cerii [i a fanteziei, dar [i ceea ce \l \ndep`rteaz` par]ial: dorin]a arhi-

tectului de a nu se l`sa \ncorsetat de nicio mi[care critic`. Spre deosebire de al]i colegi de gen-

era]ie, Sottsass s-a opus nu atât func]ionalismului, cât mai ales ra]ionalismului ce ajunsese s`

domine  arhitectura [i designul. Sensurile ca instrumente de comunicare [i cunoa[tere [i ideea

obiectelor, ca instrumente rituale de con[tiin]`, sunt cheia \ntregii activit`]i artistice a

designerului Italian, \n \ncercarea de a recuceri toate aspectele limbajului obiectului. 

Acelea[i principii libere [i dezinvolte au guvernat [i proiectele de arhitectur` c`tre care Sottsass

s-a \ntors \n anii ’90, cel mai cunoscut fiind aeroportul Malpensa de lâng` Milano, finalizat \n

2000. / Foto: © Design Museum London 

OMAGIU DESIGNERULUI

ETTORE SOTTSASS
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|n fiecare an, Milano devine \n aprilie ne\nc`p`tor pentru to]i cei interesa]i de design.

Pe lâng` târgul oficial de mobilier (18-23 aprilie 2007), cu saloanele-satelit, conferin]e

[i prezent`ri, au loc o serie de manifest`ri g`zduite de spa]ii importante ale ora[ului.

Anul acesta, unul dintre cele mai interesante evenimente se anun]` a fi expozi]ia-

experiment organizat` de British Council [i Design Museum, “Great Brits: Ingenious

Therapies”, ce prezint` lucr`ri ale unei noi genera]ii de designeri. Cei cinci selecta]i

sunt &made, Nadine Jarvis, Peter Marigold, Eelko Moorer [i Hiroko Shiratori, tineri

creatori care au dovedit, \nc` de la primele obiecte concepute, maturitate \n abordare

[i originalitate formal`. 

Evenimentul va explora modul \n care interfereaz` [i comunic` dimensiunea

func]ional` cu cea terapeutic`, \n \ncercarea de a schi]ao nou` poetic` a obiectului

de design. David Cameron (n. 1981) [i Toby Hadden (n. 1982) sunt cei doi designeri

care formeaz` „&made”, \ncearc` s` pun` \n dezbatere prin obiectele lor probleme

sociale, legate de mediu sau culturale, sco]ând designul din zona elitist` \n care mul]i

\nc` \l situeaz`. Dezastre naturale precum tsunami-ul din Asia, uraganul Katrina sau

cutremurul din Kashmir i-au determinat pe cei de la &made s` investigheze aspecte

ale schimb`rilor climatice prin intermediul unor obiecte destinate situa]iilor de

urgen]`. Nadine Jarvis (n. 1982) experimenteaz` cu obiecte [i materiale care \n timp

se degradeaz`, observând consecin]ele emo]ionale ale acestei descompuneri. Piesele

care s-au bucurat de un real interes sunt „Rest in Pieces” (o urn` ceramic` sus-

pendat` de un fir fragil, care la un moment dat cedeaz`, \mpr`[tiind \n natur`

cenu[a) [i „Bird Feeders” (un obiect realizat din mâncare pentru p`s`ri). 

Sistemul ingenios de rafturi al lui Peter Marigold (n. 1974) este deja c`utat \n toat`

lumea [i a fost achizi]ionat chiar de celebrul designer Ron Arad pentru a-[i decora

locuin]a. Extrem de practic, dar emanând [i o anumit` sensibilitate, „Make/Shift”

este gândit pentru un stil de via]` contemporan, pentru oameni \n mi[care, \ntre

locuri, ora[e, ]`ri. Forma]ia de sculptor a lui Marigold este vizibil` \n liniile ferme ale

obiectelor sale, dar [i \n modul \n care pune \n valoare calit`]ile 

intrinseci ale materialelor. Lucr`rile lui Eelko Moorer (n. 1975) creeaz` un dialog

experimental \ntre mod` [i design, \n timp ce Hiroko Shiratori propune o serie de

„Obiecte istorice”, o interpretare original` a lumii teatrului japonez. 

Foto: © Blyth

GREAT BRITS LA MILANO
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La mijlocul lunii martie,
Grupul Civic Bucure[ti,
sprijinit de mai multe
organiza]ii de profil, a
lansat o scrisoare deschis`
c`tre Ministrul Culturii [i
Cultelor, domnul Adrian
Iorgulescu, [i c`tre
Parlamentul României,
prin care se cere apro-
barea unor m`suri urgen-
te pentru p`strarea iden-
tit`]ii urbanistice [i arhi-
tecturale a capitalei.
Printre personalit`]ile
care au semnat, \n nume
propriu, aceast` scrisoare
\i amintim pe prof. 
arh. dr. Mircea Ochinciuc -
pre[edintele Ordinului
Arhitec]ilor din România
(OAR) - filiala Bucure[ti,
prof. arh. Peter Derer -
pre[edintele Uniunii
Arhitec]ilor din România
(UAR), prof. arh. Alexan-
dru Sandu - pre[edintele
Registrului Urbani[tilor
din România (RUR), fost
rector UAUIM, prof. Ma-
rius Iosifescu - vicepre[e-
dintele Academiei Româ-
ne, prof. Dinu C. Giurescu
- Academia Român`, 
Andrei Ple[u - rector,
Colegiul Noua Europa etc.
V` prezent`m \n 
continuare textul acestei
scrisori.

PROTEST PENTRU P~STRAREA 
IDENTIT~}II URBANE A BUCURE{TIULUI

Prim`ria General` a Municipiului Bucure[ti a autorizat \n ultima perioad` o serie de
ac]iuni cu efect distructiv asupra unei importante p`r]i din zona cultural` [i istoric` a

Capitalei. Prin demol`ri, prin construc]ia de blocuri cu o arhitectur` total contrastant` cu
cl`dirile monumente arhitecturale din zona istoric` a centrului civic, pe lâng` neglijarea
sistematic` a monumentelor de prim` importan]`, edilii se fac responsabili de aceste dis-
trugeri ireparabile. |n cea mai importantã pia]` cultural`, istoric` [i de patrimoniu, singu-
ra pia]` ce a r`mas neatins` de comuni[ti - Pia]a Palatului Regal (Pia]a Revolu]iei) se ridic`
\n acest moment un bloc P+12 etaje [i exist` un proiect ce prevede dou` blocuri de 30 de
metri ce vor ascunde Ateneul Român [i Palatul Regal Român (Muzeul Na]ional de Art`).
Este cunoscut` de asemenea soarta Catedralei Sf. Iosif, umbrit` acum de schelele unui alt
bloc gigantic.
Apreciind c` simbolurile culturii na]ionale [i ale identit`]ii istorice ale României [i poporu-
lui român sunt puse \n pericol prin deciziile Prim`riei Generale, ]inând cont de prevederile
actelor normative cu aplicabilitate \n domeniul protej`rii patrimoniului cultural na]ional,
de Lista Monumentelor Istorice, solicit`m interven]ia de urgen]` pentru:

1. Stoparea tuturor demol`rilor [i a proiectelor de construc]ii contrastante din zona
istoric` a centrului civic al Bucure[tiului care aduc prejudiciu monumentelor arhitecturale,
istoriei [i identit`]ii na]ionale, precum [i sistarea construc]iilor deja \n execu]ie care con-
stituie o agresiune fa]` de istoria [i valorile de identitate na]ional`, valorile culturale [i tur-
istice ale ]`rii. 
1.1. Suntem \mpotriva unui bloc de sticlã pe locul demolatului Teatru Excelsior care ar dis-
truge zona istoric`, aceast` construc]ie fiind chiar la marginea Pie]ei Palatului Regal - Pia]a
Revolu]iei \n centrul cultural si istoric al capitalei. Solicit`m oprirea construc]iei blocului
P+12 nivele de la marginea Pie]ei Revolu]iei, de pe locul fostului Teatru Exclesior (inter-
sec]ia str. J. Georgescu - str. Academiei), al c`rui beneficiar este Prim`ria Capitalei [i orga-
nizarea unui concurs de arhitectur` pentru realizarea unei cl`diri \n acord cu stilurile arhi-
tecturale prezente \n zon`, f`r` a avea o arhitectur` contrastant`, fãrã a avea o \nãltime
care sã depãseasca clãdirile din zonã. O variantã acceptabilã ar fi construirea unei s`li
multifunc]ionale de Teatru, Oper` [i spectacole \n locul fostului Teatru Excelsior, având \n
vedere pozi]ia central` a acestuia [i situarea sa \ntr-o pia]` cultural`.
1.2. Cerem stoparea proiectului din Pia]a Revolu]iei - dou` blocuri de 30 de metri \n fa]a
Ateneului Român. Solicit`m organizarea unui nou concurs urbanistic de amenajare de
pie]e publice privind spa]iul protejat al pie]ei, cu tema “Amenajarea [i revitalizarea Pie]ei
Revolu]iei”, care s` exclud` construc]ia de noi edificii \n acest perimetru, care s` includ`
revitalizarea spa]iilor din acest perimetru [i restituirea lui pietonilor.  
1.3. Cerem oprirea lucr`rilor de la blocul de lâng` Catedrala Catolic` Sf. Iosif.
1.4. Solicit`m s` nu se demoleze Policlinica Col]ea, datând din 1860, \nfiin]at` de Carol
Davila, cl`dire care nu are bulina ro[ie, deci este rezistent`, cl`dire ce face parte din pa-
trimoniul istoric [i este \n zona protejat` delimitat` prin legea 140/2002 ca fiind zona cen-
trului istoric, fiind totodat` \n raza de protec]ie a mai multor monumente istorice (legea
422/2001 art. 59, legea 4/2000, art. 10) 
1.5. Solicit`m s` se opreasc` demol`rile de pe bulevardele [i str`zile istorice, care au
multe sec]iuni sau cl`diri pe Lista Na]ional` a Monumentelor Istorice, [i anume cerem
oprirea demol`rilor pe bulevardele Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Kog`lniceanu, Calea
Victoriei, Bd. Magheru, Bd. N. B`lcescu [i Bd. Catargiu.

2. Cerem oprirea planurilor de amplasare a unui MALL subteran [i a unei parc`ri \n Pia]a
Revolu]iei, planuri c`rora ne opunem cu vehemen]`, [i investigarea altor zone pentru
amplasarea unei parc`ri. Propunem spre studiu de parcare subteran` o zon` apropiat`,
dar cu mult mai pu]in` \nc`rc`tur` istoric`, cum ar fi \ntre Sala Palatului [i Bd. {tirbei
Vod`. Motivele pentru care Pia]a Revolu]iei nu poate fi un loc de mall subteran [i parcare
subteran` sunt catacombele istorice din subteranul ei, fluxurile auto ridicate existente [i
cele ce vor fi generate \n zon` de o astfel de parcare cu mall subteran precum [i afectarea
monumentelor arhitecturale de la suprafa]` cu o astfel de construc]ie. 
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2.1. Cerem deschiderea c`tre public [i c`tre circuitul turistic a catacombelor istorice din
subteranele Pie]ei Palatului - Revolu]iei (\n rela]ie direct` cu importan]a lor istoric`, datând
de pe vremea Regatului [i a rolului lor \n timpul regimului comunist - posibila folosire a lor
de c`tre securitate contra oponen]ilor regimului - [i \n timpul Revolu]iei), conservarea [i
integrarea \n circuite memoriale / muzeale / turistice a lor.
2.2. Solicit`m deschiderea unui Muzeu / Spa]iu Memorial al Revolu]iei din Decembrie
1989. Cerem integrarea acestor catacombe [i a unor p`r]i din fostul sediu CC \n circuitul
memorial [i turistic prin deschiderea unui Muzeu / Spa]iu Memorial al Revolu]iei din
Decembrie 1989, care s` includ` celebrul balcon de unde Ceau[escu a rostit ultimul s`u
discurs \n momentul culminant al Revolu]iei Române din ziua de 22 decembrie 1989
\nainte de a fugi cu elicopterul.
2.3. Cerem \nscrierea Palatului Internelor pe Lista Monumentelor Istorice, deoarece
dateaz` de pe vremea Regelui Carol II (1938) [i a avut istoric func]iuni foarte importante
- Palatul de Interne, Sediul CC, primul Senat al României dup` Revolu]ie.
2.4. Cerem \nscrierea Pie]ei Revolu]iei, ca ansamblu, pe Lista Monumentelor Istorice, fiind
cea mai important` agora cultural`, fiind cea mai importan` pia]` istoric` prin eveni-
mentele istorice ce s-au desf`surat aici [i prin istoricul cl`dirilor [i fiind totodat` cea mai
important` agora de patrimoniu din Bucure[ti.

3. Cerem asigurarea transparen]ei \n luarea deciziilor, inclusiv cele legate de buget, [i con-
sultarea din timp a cet`]enilor de c`tre Primaria Bucure[tiului.
Departamentele de resort [i \n special primarul Municipiului Bucure[ti persist` \n ati-
tudinea lor de a crea planuri urbanistice care nu sunt discutate cu cet`]enii Bucure[tiului,
sfidând astfel dreptul cheie al cet`]enului. Mai mult, atunci când anumite informa]ii sunt
f`cute publice, acestea sunt fie incomplete, fie reprezint` proiecte \n lucru (contracte deja
semnate), limitând din nou posibilitatea cet`]enilor de a \[i face cunoscut` opinia.
Constat`m c` Primaria \[i \ndepline[te func]ia \n mod autoritar, arbitrar [i neuniform,
reprezentând interesele unor cercuri de afaceri [i nu dorin]a cet`]enilor, lucru semnalat [i
de presa din Bucure[ti \n nenum`rate cazuri.
Consider`m obligatorie colaborarea "de facto" a adminstra]iei [i factorilor politici cu soci-
etatea civil` [i cu organiza]iile arhitec]ilor [i urbani[tilor: Ordinul Arhitrec]ilor din Romania,
Uniunea Arhitec]ilor Romani [i Registrul Urbani[tilor din Romania, organiza]ii profesion-
ale competente \n orientarea deciziilor de interven]ie in capital`.

4. Solicit`m trecerea \napoi \n lege a "domeniului public" ca inalienabil, a[a cum a fost
\n legisla]ie pân` \n anul 2001 când legea a fost schimbat` [i "domeniul public" adic`
parcuri, pie]e publice pot fi folosite de prim`rie dup` bunul plac \n a[a zisul parteneriat
"public-privat", \n care s-au distrus parcuri [i pie]e publice. 
4.1. Solicit`m abrogarea Legii nr. 265, promulgat` de c`tre Ministerul Mediului \n iulie
2006, ca s` nu se mai permit` "schimbarea destina]iei terenurilor zone verzi proprietate
privat`, prev`zute \n planurile urbanistice ca zone verzi, \n zonã de construc]ii". Conform
ultimilor statistici, Bucure[tiul dispune de 14 mp pe locuitor, cu mult mai pu]in decât orice
alt` capital` european`. De asemenea, spa]iul verde al Bucure[tiului a fost redus la
jum`tate comparativ cu 1990, conducând la reducerea standardului de via]a al
bucure[tenilor prin m`rirea polu`rii [i lipsa spa]iilor de recreere.

5. Cerem respectarea prevederilor actelor normative \n vigoare, cu aplicabilitate \n dome-

niul protej`rii patrimoniului cultural al ]`rii.

66.. Solicit`m modificarea [i completarea legilor referitoare la protejarea patrimoniului [i

elaborarea unei legi referitoare la protejarea patrimoniului cultural imobil al Romaniei. 

66..11.. Solicit`m completarea Ordonan]ei de Urgen]` 77 / 2001 care a fost transpus` \n

legea 140/2002 prin care "Centrul Istoric" este limitat spre nord doar pân` la Bd. Regina

Elisabeta [i Bd. Carol I, f`r` a include zone istorice de o mare importan]` a patrimoniului

cum ar fi Pia]a Revolu]iei. Cerem a[adar

modificarea legii pentru includerea \n

"Centrul istoric" a Pie]ei Palatului Regal -

Pia]a Revolu]iei, a Pie]ei Romane, a bd-ului

Magheru, a C`ii Victoriei, a bd-ului Regina

Elisabeta - Mihail Kog`lniceanu pân` la

Pia]a Operei, a zonei Mitropoliei,  a zonei

Mitropoliei-Mân`stirea Radu Vod`-Biserica

Bucur.

6.2. Cerem introducerea \n lege a unor

paragrafe de protec]ia patrimoniului:

Construc]iile din spa]iile protejate ar trebui

s` se limiteze doar la renov`ri [i re-

construc]ia unor cl`diri istorice sau \n stilul

arhitectural al zonei, f`r` s` fie permis`

construc]ia de noi edificii cu o arhitectur`

contrastant` pe spa]iile libere al`turate.

Aceast` nou` lege trebuie s` reflecte

punctele de vedere ale speciali[tilor [i a

societ`]ii civile [i trebuie facut` \n colabo-

rare cu ace[tia.   

6.3. Solicit`m ca noile planuri urbanistice

zonale sau de detaliu s` nu contrasteze cu

planurile urbanistice generale [i cu vechea

morfologie a zonei, iar pentru astfel de

schimb`ri de planuri urbanistice s` fie

necesar votul \n consiliul local cu 66%, a[a

cum a fost \n lege ini]ial, precum [i con-

sultarea societ`]ii civile.
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O activitate omeneasc`
veche cåt umanitatea [i-a
c`utat diferite defini]ii \n
timp. Dintre personalit`-
]ile care au marcat istoria
noastr` relativ recent` \n
acest domeniu, cea a Re-
gelui Ferdinand I este de o
complex` expresivitate [i
profunzime: "... dac` voim
ca vån`toarea s` aduc`
foloase reale pe teren eco-
nomic, ar trebui s` se \n-
deletniceasc` cu ea numai
adev`ra]ii vån`tori, care \n
creatur` respect` pe
Creator. 
Cine o consider` numai ca
un sport de tragere,
lucreaz` \n sens contrariu
[i mai bine ar sta acas`
sau [i-ar satisface pasiunea
pe cåmpul de tragere..."

Avem \n aceste rånduri, atåt o cuprinz`toare formulare a unei asemenea \ndelet-
niciri, cåt [i o schi]` de portret, superb creionat`, a Marelui Rege. Din acestea

decurge [i nevoia de a avea \n deplin` rånduial` zestrea ]`rii noastre \n acest dome-
niu. Exist` probabil risipite de-a lungul [i de-a latul p`måntului romånesc diferite
colec]ii de trofee. A lipsit pån` de curånd \ns`, prezentarea exemplarelor de vårf \ntr-
o form` conving`toare [i accesibil` marelui public. }inute pån` acum \n diferite
depozite cu circuit restric]ionat sau din 1996 expuse "\n vrac" \n Muzeul Cinegetic de
la Posada, [i-au aflat de curånd modalitatea de a fi puse \n valoare \n formule mo-
derne de expunere. Prin selec]ie, deci prin eliminare, s-a ajuns la eviden]ierea trofeelor
de vårf, a celor de nivel interna]ional. Prin gruparea pe mari familii [i specii s-a facili-
tat accesul la informa]ia de profil, eliminåndu-se conceptul sec, didactic, \nc`rc`t de
date inutile memoriei, existent pån` acum. Prin folosirea unui iluminat adecvat s-a
creat climatul de percep]ie zonificat` a speciilor [i de iererhizare \n aria acestora.
Vizitatorului i s-a creat posibilitatea unui flux de parcurgere a diferitelor departamente
cinegetice sau conexe ale acestora, oferindu-i momente surpriz`. Prin ineditul lor s-a
urm`rit men]inerea, dac` nu chiar sporirea interesului [i deci satisfac]ia unui parcurs
mai rar oferit, mai ales celor mai pu]in ini]ia]i.

MUZEUL CINEGETIC 
DE LA POSADA
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MUZEUL - O STARE DE SPIRIT
Dar st`ruin]a cea mai profund` a fost aceea de a identifica un simbol, o cheie, o
modalitate prin care s` fie perceput` vån`toarea. Modul de reprezentare a sa este s`
\ndrepte pe vizitator \n a descifra acea armonie specific` a naturii. Disocierea de
no]iunea de “m`cel”, de arbitrar ne-a orientat c`tre un concept de exprimare plas-
tic`, ce avea drept scop crearea unor imagini purt`toare de admira]ie. Astfel \n orga-
nizarea actual` a muzeului a fost \nl`turat` prezentarea performan]elor cantitative.
Trofeele de competitivitate interna]ional` au constituit preocuparea de punere a lor
\n valoare, demers ce n-a fost sus]inut \ns` \n unele cazuri de muzeografii unui
anume moment.
Din punct de vedere tematic, dup` o prezentare general` a domeniului sunt expuse
diferite specii de animale pornind de la cele care st`pånesc crestele mun]ilor, pån` la
cele care fac faima Deltei Dun`rii. Nu lipse[te din circuitul general un moment de
prezentare a unor valori de art` decorativ` [i mobilier inspirate de vån`toare ce fac
parte din patrimoniul castelului Pele[. Aria de conexiuni acoper` \ns` o tematic` mai
ampl`: literatura, muzica, arte plastice etc..
Evident \ntr-o prezentare a unei asemenea pasiuni umane, trebuiau s`-[i afle loc [i
unele arme albe sau de foc, mai vechi sau mai noi, precum [i unele distinc]ii sau
medalii vån`tore[ti. 
|n afara s`lilor de expunere permanent`, muzeul are \n circuit o sal` de proiec]ie
video, o sal` de conferin]e sau expozi]ii temporare [i, \n mod firesc, o modest`, dar
elegant` credem, cafenea, loc potrivit pentru a schimba impresii dup` vizit` sau a
poposi chiar \nainte de aceasta. 

REFLEXE {I COMPLEMENTARITATE
Ideea de subliniere a importan]ei acestei problematici a ap`rut \n momentul \n care
M.C.C. a realizat c` nu are puterea economic` de a sus]ine demersul dorit pentru
realizarea unui asemenea muzeu. 
|n aceast` situa]ie, date fiind multiplele conexiuni ale vånatului cu p`durea [i prin
vizitele f`cute la Posada, remarcåndu-se impactul pe care l-ar avea cele pån` atunci
\nf`ptuite cu marele public, R.N.P. a acceptat preluarea unei asemenea lucr`ri.
Cu acest prilej au fost f`cute o serie de propuneri de punere \n valoare atåt a unor
zone din muzeul de la parter, cåt [i a \ntregului ansamblu, \n vederea ob]inerii unui
punct de mare interes [tin]ific, artistic [i turistic \n acela[i timp.
Pentru tematica spa]iului suplimentar au fost cerute proiectantului propuneri privind

modalit`]ile de organizare. Solicit`rile
nu s-au oprit aici; de[i nu era prev`zut`
\n contractul de proiectare, \ntreaga
munc` de prezentare grafic` [i plastic`
s-a cerut a fi efectuat`, \n mod supli-
mentar, de aceia[i arhitec]i care au con-
ceput formula spa]ial` atåt la parter, cåt
[i la cele dou` etaje.

Autorii actualului Muzeu Cinegetic de la
Posada sunt: 
Proiectant: S.C. Carpa]i Proiect S.R.L
Executant: S.C. Aedificia Carpa]i S.A.

Text / Dr. Arh. Niculae Vl`descu
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Pe data de 22 februarie ne-a p`r`sit

pentru o lume mai bun` arhitectul

Victor Ilie[iu. Colegii de la biroul de

proiectare STUDIO T [i apropia]ii sunt

\nc` surprin[i de dispari]ia sa brusc`,

\n plin` activitate creatoare: de abia

\mplinise 48 de ani. Arhitect de valoare

[i om de rar` calitate, Toto (cum \l

numeam) este regretat de to]i cei care

l-au cunoscut.

Arhitectul 
VICTOR ILIE{IU 
(1958-2007)

IN MEMORIAM
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Victor Ilie[iu face parte din genera]ia celor care au absolvit

Institutul de Arhitectur` la mijlocul anilor '80. Provine dintr-o

familie care a suferit \n mod direct \n urma instaur`rii comunis-

mului: tat`l, preot greco-catolic, a fost persecutat politic [i a fost

nevoit s` profeseze \n \nv`]`mânt, predând discipline precum

filosofia sau istoria; \n ciuda vitregiilor, cei cinci copii au reu[it 

s`-[i urmeze \nclina]iile artistice, consacrându-se (la Bucure[ti,

New York sau Singapore) ca arhitec]i, cinea[ti, arti[ti plastici sau

muzicieni.

Dup` \ncheierea studiilor (1984), Victor Ilie[iu lucreaz` ca arhitect

\n cadrul Institutului de Proiect`ri "Carpa]i" (1985-1987) [i al

Atelierului de restaurare a monumentelor istorice de la Academia

de Art` din Bucure[ti (1988-1989). |n ace[ti ani \[i urmeaz` o a

doua voca]ie, cea de pictor (o activitate la care ar fi dorit s`

revin`, dar nu a mai avut timp...). Dup` Revolu]ie, devine cadru

didactic la Institutul de Arhitectur` "Ion Mincu" din Bucure[ti

(unde r`mâne pân` \n 1999) [i continu` activitatea de proiectare

\n cadru privat: \n 1990, creeaz` \mpreun` cu prof. univ. dr. arh.

Victor Fulicea biroul de arhitectur` URBATECT; \n 1994, \[i

deschide propriul birou, STUDIO T '94, iar \n 1998, \mpreun` cu

arh. Anna Hasapi, arh. Angelos Sargentis [i arh. Dan Paul, pune

bazele STUDIO T ARCH.
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Activitatea de proiectare desf`[urat` sub condu-

cerea arh. Victor Ilie[iu a acoperit un spectru

deosebit de larg de lucr`ri, de la arhitectur`,

urbanism [i landscaping, pân` la lucr`ri de design

interior, design de mobilier sau obiecte decorative.

Proiectele au fost dezvoltate pentru beneficiari din

Grecia (\n colaborare cu arh. Anna Hasapi [i 

arh. Angelos Sargentis) [i din România, func]iunile

abordate acoperind o gam` foarte larg`: de la

cl`diri pentru locuin]e la imobile de birouri, de la

centre medicale [i de asisten]` social`, la institu]ii

educative sau ecleziastice, de la construc]ii sportive

la centre multifunc]ionale.

Printre realiz`rile cele mai importante se num`ra

proiectele executate cu ocazia Olimpiadei din 2004

de la Atena (stadionul Neas Ionias din Volos [i

piscina din Centrul Olimpic din Atena), precum [i

dou` ansambluri reziden]iale \n Bucure[ti, aflate \n

acest moment \n execu]ie.

STUDIO T






