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Continu`m informa-

rea membrilor OAR

asupra [edin]elor de

avizare s`pt`mânale

ale Comisiei Tehnice

de Urbanism [i Ame-

najare a Teritoriului,

\n noua sa formul`. 

Selec]ia urm`toare a

folosit drept criterii

calitatea proiectelor

aduse \n discu]ie [i

gradul lor de repre-

zentativitate pentru

ora[, caracterul lor

problematic [i speci-

ficitatea local`.  

{edin]ele Comisiei

sunt consemnate de

domnul Constantin

Hostiuc.     

12 Nov. 2008

Comisia a avut urm`toarea componen]`: Iulia Dinu, Casandra Ro[u, Bogdan Bogoescu, Vlad Cavarnali,
Constantin Enache, Tiberiu Florescu, Dan Marin, Dan {erban, Damian {tefan, Dorin {tefan – membri;
Elena Boghin` a reprezentat serviciul Circula]ie.
Pre[edintele Comisiei a fost Sorin Gabrea. A fost prezent la [edin]` [i Arhitectul-[ef al Municipiului
Bucure[ti, Gheorghe P`tra[cu. 
Pe ordinea de zi au figurat 6 proiecte. 

PUZ Calea Doroban]ilor nr. 27-29 [i nr. 31-33, S1, proiectant URBIS 90 (revenire) 
Prezentarea, apar]inând lui Constantin Enache, a debutat cu o recapitulare a condi]iilor pe care actu-
ala insul` le ofer` sau le reclam` arhitec]ilor care doresc s` construiasc` aici: „Pe teren exist` o
retragere de la Calea Doroban]i [i o cl`dire cu o fa]ad` de la 1900. |n studiul istoric se arat` c` edifi-
ciul nu este monument istoric catalogat, dar recomandarea este ca el s` fie p`strat, pentru c`
reprezint` o bun` m`rturie a construc]iilor inginere[ti de la \nceputul secolului trecut. Ca solu]ie posi-
bil`, ea poate fi \nglobat` unei noi realit`]i construite. Func]iunea actual`, de garaj [i service auto, nu
este una potrivit`, iar regimul de \n`l]ime actual este de P+1 [i creeaz` un calcan pe Calea Doroban]i,
\n condi]iile \n care regimul zonei oscileaz` \ntre P+1 [i P+10, iar frontul de la strad` este eterogen.” 
|n plus, se mai arat` c` lotul vecin a acceptat comasarea [i, ca atare, posibilitatea de a construi coerent
a crescut. Se propune realizarea unei cl`diri cu func]iune public`, mixt` (cafenea, teras` [i hotel) care

s` lase parterul [i primul etaj libere pentru a permite vizualizarea fa]adei cl`dirii-monument, care, \n
partea din spate, se va alinia la \n`l]imea sediului SRI, iar ca \n`l]ime maxim` nu va dep`[i 38 m, cota
care reprezint` maximul zonei, cl`direa ASE. 
Prezentarea de arhitectur` a apar]inut lui Remus Hâr[an (Graphic Studio). Acesta a ar`tat c` s-a pro-
pus realizarea unui spa]iu public, deschis pe dou` p`r]i [i accesibil prin intermediul sc`rilor rulante, pe
primele dou` niveluri, antrenându-se astfel func]iuni permanente (cafenea), dar [i sezoniere, proprii
teraselor. Pe terase, situate la ultimul etaj, accesul se va face cu ajutorul a dou` escalatoare. |ntre cele
dou` niveluri publice (primele dou` [i ultimele dou` ale noii cl`diri) vor exista 6 etaje afectate func]iunii
de hotel. Accesul \n parcare se va face dinspre Str. Cihovski, de unde se va intra \n subsolul cl`dirii
printr-un canal special destinat acestui scop; \n interior, un sistem robotizat integral va asigura parcarea
ma[inilor. Parterul va lega cele dou` str`zi care delimiteaz` insula [i va fi prev`zut cu func]iuni publice;
se va \ncerca realizarea unei gr`dini suspendate pe 6-7 m. 
Sorin Gabrea solicit` am`nunte despre intensitatea utiliz`rii terenului – se r`spunde (Constantin

{EDIN}ELE COMISIEI TEHNICE DE URBANISM {I 
AMENAJAREA TERITORIULUI A PRIM~RIEI BUCURE{TI



num`rul

noiembrie -
decembrie 2008

www.oar-bucure[ti.ro19
ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL
Buletin informativ al Filialei Teritoriale Bucure[ti 
a Ordinului Arhitec]ilor din România

04 l 05

Enache) c` POT e mare, de 98%, dar c` prezen]a teraselor \l face
acceptabil; CUT va fi de 3,95, pentru c` se vor construi, practic, doar
6 etaje. Fa]` de ace[ti indici, care sunt considera]i \n general mari,
Constantin Enache afirm` c` au fost gândite dou` variante de inter-
ven]ie: cea dintâi propune s` fi p`strat` hala, dar s` fie acceptate
cre[terile propuse, cea de-a doua accept` demolarea halei, pentru ca
\ncadrarea \n indicatori s` nu fie excesiv`. 
Sorin Gabrea ar dori s` [tie cum anume se utilizeaz` terenul. Se
r`spunde (Remus Hâr[an) c` vor exista, la hotel, 12 apartamente sub
100 mp fiecare [i 3.200 mp de birouri, pentru care vor fi create 
minimum 50-60 locuri de parcare. Se atrage aten]ia inclusiv asupra
faptului c`, dat` fiind mixarea func]iunilor, spa]iile necesare parc`rii
vor putea fi folosite succesiv. Totodat`, se precizeaz` c` sistemul de
parcare automatizat` permite a[ezarea pe cele 3 niveluri de parcare a
90 de autoturisme; parcarea se va afla \n subsol, \n zona halei.
Pre[edintele Comisiei ar mai dori s` [tie cum vor fi solu]ionate 
problemele ridicate de prezen]a ma[inilor de salubrizare, a celor de

interven]ii, a celor pentru alimenta]ie public`. Se r`spunde c` 
circula]ia se va face prin Str. Cihovski, \n timp ce pietonii vor intra pre-
ponderent dinspre Calea Doroban]i. 
Bogdan Bogoescu dore[te s` [tie dac` ie[irea din aliniament e dat` de
cl`direa veche sau de alt criteriu. Se r`spunde c` se p`streaz` coaja
monumentului [i c` s-a \ncercat [i o aliniere cu cl`direa de col], la care
dl. Bogoescu observ` c` edificiul de col] nu e monument istoric, deci
alinierea la el nu este important`. 
La \ntrebarea dnei Iulia Dinu despre ponderea vegeta]iei \n proiect,
Constantin Enache r`spunde c` „spa]iul verde la sol nu exist`.” Ca
atare, dna. Dinu se pronun]` \mpotriva realiz`rii acestei interven]ii. 
Dl. Gabrea intervine, \ns`, [i \ncearc` s` explice c`, din moment ce
cl`direa se afl` \ntr-o zon` central`, ea trebuie tratat` diferen]iat [i
nuan]at fa]` de litera reglement`rilor, iar procentul de spa]iu verde
trebuie, m`car pentru anumite zone, negociat. 
Dan Marin propune s` fie comparate, ca \n`l]ime cel pu]in, bule-
vardele Magheru, pe de o parte, [i Doroban]i, pe de alta. |n lumina
acestei compara]ii, este de p`rere c` ocuparea propus` pentru ansam-
blul \n discu]ie este suprasolicitat`: „Strada este de dou` ori mai mic`
decât (Bd.) Magheru, iar intensitatea utiliz`rii e aceea[i. Personal, am
fost adeptul demol`rii halei [i cred c` acea cl`dire de pe col] nu tre-
buie pus` \n valoare \n niciun fel. |n sfâr[it, a[ dori s` [tiu ce drepturi
de folosire a terenului are vecinul de al`turi, pentru c` se v`d ni[te
\n`l]imi diferite. Nu \n]eleg de ce se avanseaz` pân` pe limita de pro-
prietate.” La ultima observa]ie, Remus Hâr[an r`spunde c` exist`
unele retrageri propuse. 
Vlad Cavarnali ar dori s` [tie de ce nu se discut` propunerea \n raport
cu Regulamentul privind zonele protejate, care \n PUG propune indici
de 65% [i de 3,2 pentru CUT [i este de p`rere c` acest PUZ trebuie
corelat cu alte studii care privesc Pia]a Roman` [i \mprejurimile. 
Dan Marin, \ns`, arat` c` „regulamentul e f`cut pe zone, pentru c` \n
situa]iile \n care se \ntâlnesc morfologii diferite, regula nu mai poate fi

aplicat` mot-a-mot [i trebuie desf`[urat` o discu]ie special`. Regula
morfologic` justific` excep]ia, iar frontul este mai important decât
regulile. Din p`cate, \ns`, ceea ce ar trebui s` fie derogare de la regu-
lament prin nuan]are, cel mai adesea se transform` \n abuz. Legat de
acest proiect, cred c` partea din fa]` este prea intens folosit`. A[ fi de
acord cu renun]area la hal` [i cu redistribuirea indicatorilor.”
Gheorghe P`tra[cu observ` c` vizavi se afl`, totu[i, o cl`dire P+9, ceea
ce ar permite o \n`l]ime cel pu]in asem`n`toare [i solicitan]ilor. 
Casandra Ro[u este de p`rere c` trebuie g`sit` o mai bun` rezolvare
a calcanului din partea dreapt` [i o mai bun` solu]ie pentru rezolvarea
retragerii de la strad` a noului edificiu. 
Dorin {tefan se pronun]` \n favoarea proiectului \n formula prezen-
tat`, cu condi]ia ca hala s` fie recunoscut` ca monument, pentru c`
astfel ar putea fi prevenite ulterioare interven]ii, iar \n mijloc ar r`mâne
un gol care ar aminti cel pu]in de caracterul zonei dat de curtea inte-
rioar`.
Bogdan Bogoescu se pronun]` \n favoarea proiectului [i a p`str`rii
halei, dar crede c` frontul de la strad` trebuie s` fie mai retras. 
Dan {erban este de aceea[i p`rere cu dl. Bogoescu, dar \n plus con-
sider` c` ar putea ap`rea o rezolvare \n portic a intr`rii [i circula]iei [i
recomand` urm`rirea cu mare aten]ie a detaliilor de arhitectur` [i a
volumetriei. Totodat`, atrage aten]ia asupra performan]elor sistemu-
lui de parcare robotizat, care, inevitabil, va contribui la producerea
unor cozi la parcare [i sugereaz` rezolvarea unei linii de \nmagazinare 
permisive. 
Vlad Cavarnali declar` c` nu are \ncredere \n func]ionarea acestui tip
de parcare, iar Tiberiu Florescu atrage aten]ia c` \n imediata vecin`tate
a proiectului se g`sesc dou` [coli care nu au fost luate \n discu]ie din
punctul de vedere al apropierii [i inciden]ei. 
Dna. Elena Boghin` consider` c` este neap`rat nevoie de calcularea
cât mai exact` a num`rului de ma[ini care vor suplimenta circula]ia \n
zon` odat` cu apari]ia noii realit`]i arhitecturale; este de p`rere c`
accesul s-ar putea face mult mai operativ de pe o ramp` la sol, cu atât
mai mult cu cât parc`rile \n sistem robotizat sunt, de regul`, greoaie. 
Dna Dinu se pronun]`, \n final, contra proiectului: „Chiar dac` \n]eleg
c` zona este foarte important` [i special`, nu pot vota pentru un
proiect care nu las` m`car ploii [ansa de a c`dea pe p`mânt.”
Arhitectul-[ef sugereaz`, \n fine, c` ar mai exista [i posibilitatea unui
compromis, \n care se renun]` par]ial la hal`, iar indicii de utilizare pot
astfel sc`dea. 
{tefan Damian propune s` se amâne decizia la nivelul monumentelor
istorice [i s` se judece doar condi]ion`rile urbanistice. 
Dorin {tefan protesteaz` \mpotriva renun]`rii u[oare la hal`, motivând
c` astfel se va intra \n condi]ionarea unor parametri corec]i, dar se va
ac]iona negativ \mpotriva calit`]ii urbane a ]esutului istoric: „Se va
d`râma hala, se vor face un hotel [i birouri, se vor planta, de nevoie,
câ]iva cop`cei [i, pentru c` nimeni nu dore[te s` se refere la calitatea
istoric` a zonei, va ap`rea, \n locul unei propuneri interesante, un
spa]iu perfect func]ional, corect [i stupid.”
Constantin Enache crede c` formula compromisului pare cea mai via-
bil` [i este de acord cu o interven]ie par]ial` asupra cl`dirii, iar
Gheorghe P`tra[cu este de p`rere c` procedându-se astfel se va
ajunge [i la o reducere a \n`l]imii c`tre strad`.
Rezolu]ie – Sorin Gabrea recapituleaz` condi]iile \n care se va reveni:
1. diminuarea la maximum a suprafe]elor generatoare de trafic; 
2. dimensionarea precis` a spa]iilor publice;
3. retragerea volumului principal la alinierea ASE;
4. recalcularea lotului de col]; 
5. demolarea par]ial` a halei; 
6. intensificarea folosirii terenului va fi foarte bine precizat`.

PUZ {os. Colentina nr. 461 – {os. Andronache, S2, proiec-
tant URBIS 90 (revenire)
Recapitularea datelor discut`rii anterioare a proiectului a fost f`cut`
de Constantin Enache: „Pe loca]ia fostei uzine de ]evi, preluat` [i 
privatizat` de c`tre promotorul acestui proiect, se inten]ioneaz` con-
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struirea unui Mall, la intersec]ia {oselei Colentina cu {oseaua
Andronache, \n imediata apropiere a complexului Europa. Acest mall
va fi de fapt un complex comercial, g`zduit de o incint` de form` cir-
cular`, iar al`turi de ea se va afla o cl`dire de birouri, un accent verti-
cal. Precedentul arhitect-[ef, Adrian Bold, se \ndoise de utilitatea unei
construc]ii de acest tip \n zon`, pentru acest tip de comer], dar noi ne
doream s` substituim noul complex Europei [i s` dirij`m consumatorii
spre un nou tip de comer], mai civilizat. Dificultatea major` a locului
este cea de trafic, dar cred c` ea se poate rezolva prin [oseaua de
leg`tura dintre Colentina [i Andronache. Arhitectura propus` este
modern`, experimental`, iar spa]iul e de tip movil`, fiecare nivel fiind
\mbr`cat \n vegeta]ie – doar ultimul nivel nu are o circula]ie pe teras`.
Aprovizionarea se va face din zona Andronache. POT propus e de
60%, CUT general de 1,8, iar \n`l]imile maxime vor fi de 35 m pentru
volumul central [i de 84 m pentru accent.” 
Din partea echipei de arhitectur`, biroul The Office, a vorbit Lucian
Pavel, care a afirmat c` „proiectul este de interes pentru dezvoltarea
ulterioar` a zonei, cartierul fiind unul cu trafic intens [i, cel mai impor-
tant, f`r` un punct de atrac]ie.” Ca indicatori numerici ai viitoarei
realit`]i construite, dl. Pavel precizeaz` c` „suprafa]a construit` la sol
va fi de 55.000 mp, iar suprafa]a alocat` comer]ului va atinge 
100-120.000 mp.”
Sorin Gabrea se declar` de acord cu solu]ia de arhitectur` [i solicit`
precizarea parametrilor [i a condi]iilor de func]ionare ale ansamblului,
privind mai ales raporturile care vor ap`rea \ntre spa]iile publice [i cele
private \n viitoarea zon`. Ar mai dori s` [tie cum vor fi creionate
spa]iile pietonale interioare. 
Dna Iulia Dinu atrage aten]ia asupra polu`rii istorice date de \ndelun-
ga utilizare a terenului ca industrie [i crede c` acesta este un subiect
care va reclama mult` aten]ie [i mult` cheltuial` din partea investi-
torului. La aceast` observa]ie, Lucian Pavel r`spunde c` deja exist` o
activitate de cuantificare a factorilor de risc. 
Bogdan Bogoescu se intereseaz` de presiunea care va fi adus` asupra
acestui punct de vecin`t`]ile exterioare, cu atât mai mult cu cât,
adaug` Vlad Cavarnali, tot ceea ce se petrece \n Voluntari e pentru
moment haotic, greu de fixat \n cifre sau tendin]e clare. Constantin
Enache afirm` c` „traficul va cre[te oricum \n zon`, dac` e s` d`m
crezare previziunilor.”
Dna Boghin` arat` c` \n zon` circula]ia va fi cu adev`rat dificil`, mai
ales pentru c` „\n principal, {oseaua Colentina atrage traficul. |n plus,
Hot`rârea 66 interzice accesul \n incinte de pe arterele de categoria I
[i II. Apoi, la sud, c`tre calea ferat`, nu cred c` pastila pe care v-o
dori]i are capacitate de a primi [i redistribui tot traficul. Ar mai trebui
prev`zute bucle pentru rela]ii [i, neap`rat, l`rgite localele. Iar pasajul
nu va putea suporta tot afluxul care va ap`rea \n zon`.” La una dintre
aceste observa]ii, inginerul de trafic care a urm`rit proiectul r`spunde
c`, \n ceea ce prive[te pastila, ea nu e semaforizat`, deci se acord`
automat prioritate celui care intr` \n gira]ie; pe de alt` parte, Sorin
Gabrea este de p`rere c` pasajul poate fi m`rit. 
Vlad Cavarnali, \ns`, repune \n discu]ie utilitatea acestei func]iuni pe
c`ile de acces \n ora[, mai ales pentru c` ea va crea rela]ii neprecizate
cu Ilfovul, va aduce implica]ii serioase asupra capacit`rii Colentinei.
|ntrebarea d-sale: „Desf`[urarea comer]ului de acest tip este bun`,
este real` sau este un fals?”
Dan {erban: „Am rezerve [i eu \n ceea ce prive[te circula]ia, nu [tiu
cum va fi ea rezolvat` \n zon`. Cred c` intr`rile [i ie[irile ar trebui s`
se fac` prin pasaje. Din punctul de vedere al regulamentului, a[ spune
c` totul este posibil, iar arhitectura este nou`, cel pu]in pentru noi. Eu
o percep \ns` ca pe o dal` urban` nediferen]iat` [i cred c` marginile,
col]urile trebuie ierarhizate \ntr-un fel oarecare, poate cu o detent`. A[
prefera, personal, s` fie punctat` o direc]ie.”
Bogdan Bogoescu: „Nu am nimic \mpotriva obiectului sau a dezvolt`rii
propuse. Mi-a[ fi dorit, \ns`, un PUZ mai extins pentru c` a[ fi vrut s`
pot urm`ri interac]iunea dintre sat [i ora[, dintre zonele rurale [i cele
urbane. Mi se pare c`, fiind neprecizat acest lucru, se conserv`
tendin]a de semi-rural, iar eu sunt pentru un standard rural clar.”

Sorin Gabrea: „Nu [tiu cum anume se vor dezvolta zonele acestea
vecine, dar pentru moment unele reglement`ri clare trebuie date.
Acum, parcelarul e foarte mic.”
Gheorghe P`tra[cu: „|n sistemul actual, nu se poate interveni nic`ieri
f`r` acordul proprietarului.”
Tiberiu Florescu: „Proiectul m` convinge [i cred c` e de apreciat c` 
s-au f`cut concesii, \n ideea \n care unele suprafe]e au fost cedate cir-
cula]iei; a[ spune [i c` studiul de trafic prezentat m-a convins.
Propunerea poate fi, odat` realizat`, un motor al zonei [i, personal, nu
cred \n PUZ rezolvate pe terenurile altora. Sunt de acord cu avizarea
favorabil`.”
Dorin {tefan: „Sunt de acord cu propunerea, totu[i cred c` este r`u
c` ne lipse[te o strategie de plantare a mall-urilor \n ora[, [i nu cred
c` locul lor e \n interiorul Centurii.” 
Dan Marin: „Nu am nimic de comentat referitor la acest proiect, dar
cred [i eu, ca Dorin {tefan, c` ne trebuie un studiu [i o politic` privind
acest tip de cl`diri [i acest tip de comer]. |n realitate, comer]ul
„mare”, care ar fi trebuit s` revin` centrului, se disperseaz` c`tre peri-
ferii [i apare astfel o defunc]ionlizare a centrului. Ne putem \ntreba
pân` la ce punct permitem acest lucru, [tiut fiind c` la noi regulile
urbanismului comercial nu func]ioneaz`.”
Casandra Ro[u: „Sunt de acord cu proiectul, dar cred c` traficul auto
ar mai trebui studiat.”
Iulia Dinu: „{i eu cred c` aici ne-ar fi trebuit o gândire, o propunere
strategic`. Personal, cred c` vor fi \n continuare mari probleme de tra-
fic, dup` cum sunt [i vor fi mari probleme cu re]eaua de canalizare,
care vor trebui neap`rat rezolvate.”
Damian {tefan: „Nu am nimic \mpotriva proiectului, cred c` este util
pentru zon`, dar cred c` ar fi bine s` fie [i ni[te utilit`]i publice.”
Proiectantul precizeaz`, fa]` de aceast` observa]ie, c` \n incinta com-
plexului va func]iona o gr`dini]`.
Rezolu]ie (Sorin Gabrea) – se avizeaz` favorabil cu urm`toarele
condi]ion`ri:
1. se va extinde PUZ cu tronsonul Colentina, studiindu-se [i posibili-
tatea ca un cap`t al tramvaiului s` poat` fi coborât \n subsolul 
mall-ului; 
2. \ncerca]i s` preciza]i [i inciden]a proiectului cu linia de metrou; 
3. s` existe neap`rat [i plan[a cu obiectivele de utilitate public`.
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PUZ Complex multifunc]ional urban Dâmbovi]a Center
Str. Constantin Noica – Calea Plevnei – Str. {tirbei Vod`,
S1; proiectant ASIX DESIGN SRL, referent MV. 
Prezentarea proiectului a debutat cu un scurt cuvânt al promotorului,
rostit \n limba englez`, \n care s-a afirmat c` „proiectul reprezint` un
parteneriat public-privat”, c` actuala situa]ie a proiectului este de a fi
fost preluat de la investitorul turc, care nu l-a mai putut urm`ri din
diferite motive [i c` „s-a ]inut cont de toate sugestiile anterioare ale
Comisiei atunci când a fost gândit` noua propunere”. Ca arhitectur`,
proiectul a fost preluat de o echip` româneasc`. Reprezentanta
echipei a afirmat c` proiectul acestei insule urbane de circa 11 ha,
aflat` \n zona central` a Bucure[tiului nu are niciun fel de problem`
juridic` [i c` se inten]ioneaz` realizarea aici a unor construc]ii cu
func]iuni multiple. Se propune un POT de 60-70%, un CUT de 4,2 [i
se prevede un spa]iu verde care ar ocupa procentual 38%. Pentru 
circula]ie este prev`zut un procent de 34% din total. Suprafa]a con-
struit` la sol va fi de 407.000 mp, din care 105.000 vor fi aloca]i 
destina]iei de „retail”. Vor mai exista un hotel de circa 60.000 mp,
spa]ii pentru birouri, circa 27.000 mp. 
Dl. Gabrea a ]inut s` precizeze fostul statut juridic al terenului [i a
recapitulat foarte scurt istoria acestuia – „terenul a fost expropriat
pentru Gara Central`, devenind ulterior hipodrom [i loc de exerci]ii
pentru cadrele militare, apoi a trecut sub autoritatea guvernului
comunist.”
A urmat dup` aceea o scurt` prezentare legat` de rela]ia proiectului
cu ora[ul ca [i circula]ie, inclusiv cu transportul public de c`l`tori,
bazat` pe afirma]ia c` „zona are un caracter mai pronun]at de trafic
de tranzit”, dar f`r` a fi pronun]a]i indicatori numerici exac]i. S-au
propus câteva noi benzi de circula]ie suplimentare. 
Dna Iulia Dinu s-a interesat despre cum anume va fi repartizat spa]iul
verde – s-a r`spuns c` vor fi 5 niveluri care vor atinge 19,60 m \n`l]ime
[i care vor fi prev`zute fiecare cu câte un procent de spa]iu verde. 
Dan Marin: „Cu excep]ia câtorva desene pe plan, v`d absolut acela[i
proiect. Problemele ridicate anterior au revenit cu aceea[i solu]ie.
Amintesc c`, printre altele, se ceruse ca proiectul s` fie t`iat de circu-
la]ii publice [i de cele pietonale. A mai existat, dat` fiind amploarea
proiectului [i importan]a lui, propunerea s` existe un concurs de 
arhitectur`. Iar criticile majore ale proiectului, despre care, personal,
consider c` nu s-au rezolvat nici acum, sunt: transformarea \ntregii
suprafe]e \ntr-o enclav`, lipsa leg`turilor de orice fel cu vecin`t`]ile,
lipsa de continuitate a circula]iilor cu existentul, refacerea traseelor
pietonale [i transformarea lor \n spa]ii publice deschise, nerezolvarea
contactului dintre suprafa]a alocat` proiectului [i strad`. |n fine, a[
mai spune c` au fost cerute expres anumite func]iuni, listate \n cele 8
puncte ale scrisorii trimise beneficiarului, [i care nici acum nu se
reg`sesc \n propunere. |n fine, fa]` de ceea ce v`d ca posibilitate de
circula]ie, vreau s` amintesc c` se cereau fronturi de str`zi, nu alei prin
parc; se solicitase expres o strad` prin mijloc care s` continue traseul
existent anterior [i se dorea urm`rirea continuit`]ii str`zilor.”
Dorin {tefan \ntreab` dac` proiectul de arhitectur` poate fi disociat de
planul urbanistic – se r`spunde negativ. „Dup` ce aviz`m PUZ, e obli-
gatoriu un parteneriat public-privat. Iar dac` nu se poate organiza nici
\n aceste condi]ii un concurs, propun ca Guvernul s`-[i asume \n tota-
litate responsabilitatea pentru continuarea acestui proiect \n condi]iile
date. Din punctul meu de vedere, discu]iile au plecat de la slaba arhi-
tectur` a proiectului ini]ial, care nu mi se pare schimbat` \n bine.
Propunerea mea este ca acele dou` componente invocate – arhitec-
tura, pe de o parte, urbanismul, pe de alt` parte, s` fie disociate [i
\nchei spunând c` a[tept \n continuare un concurs.”
Gheorghe P`tra[cu intervine [i precizeaz` c` un parteneriat public-pri-
vat nu oblig` promotorul la un concurs de arhitectur`. 
Dan Marin r`spunde \ns` acestei preciz`ri cu o \ntrebare legat` de
drepturile pe care le au cet`]enii \n acest parteneriat [i cere precizarea
„exigen]elor pe care statul român le are vizavi de calitatea arhitectu-
ral` [i urban` a unui proiect cum e cel de fa]`. Arhitectura pe care o
vedem e imaginea unui cutremur de gradul 9 petrecut \n interiorul

unui depozit de mobil`, o arhitectur` bric-a-brac f`r` nicio leg`tur` cu
centrul Bucure[tiului.”
Constantin Enache s-a pronun]at la solicitarea Pre[edintelui Comisiei,
precizându-[i de la \nceput pozi]ia de fost co-autor al proiectului de
urbanism, despre care apreciaz` c` \n noua formulare s-a \mbun`t`]it,
pentru c` aceasta ofer` mai mult spa]iu verde [i ia mai mult \n con-
sidera]ie spa]iul public. 
Tiberiu Florescu: „Ar fi util ca reglement`rile privind aceast` insul` s` fie
\nglobate unit`]ilor teritoriale, cu reglement`ri foarte clare legate de
accesibilitatea spa]iilor publice, pentru ca toate aceste prevederi s` poat`
constitui un cadru posibil de evolu]ie a proiectului, a c`rui principal` ca-
litate ar trebui s` fie deschiderea. Accesul public cred c` poate fi impus.”
Bogdan Bogoescu: „|n regulamentul anex` trimis promotorului lucrurile
sunt corecte – spina trebuie s` fie perfect public`, accesibil` [i s` existe
pasaje. Ar exista [i posibilitatea unui pasaj subteran c`tre Pia]a Operei,
dar el trebuie \ntr-adev`r gândit ca un pasaj amplu, civilizat. |n plus, mai
cred c` parcul din spatele vilelor trebuie regåndit pentru realizarea unui
dublu acces, pentru c`, altfel, vom avea un spa]iu public care se deschide
spre dosuri de cl`diri.”
Casandra Ro[u – „Sunt de acord cu dl. Bogoescu, \n sensul \n care pia]a
spre Dâmbovi]a, cea care va rezulta din spa]iul verde plasat \n spatele
vilelor, trebuie regândit`. Personal, nu \n]eleg acea cl`dire P+7 aflat` pe
peticul izolat de teren, [i nu sunt de acord cu ea. Ca impresie general`,
sunt de p`rere c` proiectul s-a \mbun`t`]it.”
Dan {erban: „Cred c` e foarte dificil` disocierea p`r]ii urbane de cea de
arhitectur`. Plan[ele ar trebui s` fie \n acord cu PUG. Sunt de p`rere c`
strada interioar` trebuie amplificat` ca acces pentru public, iar zona din
spatele vilelor trebuie evident reanalizat`. Imaginea urban` nu este 
coerent`.”
Vlad Cavarnali atrage aten]ia asupra faptului c` trebuie urm`rit` foarte
atent vecin`tatea cu Parcul Operei, pentru c` aici se dore[te refacerea
terenurilor de tenis existente anterior. Se declar` [i el de acord cu ideea
concursului de arhitectur`. 
Iulia Dinu intervine [i precizeaz` c` \n parc exist` o vegeta]ie major`, \n
ideea c` pot fi g`si]i aici arbori din specii protejate. Atrage aten]ia asupra
nevoii de protec]ie a cl`dirii fa]` de apa freatic`, ce are \n zon` un nivel
foarte ridicat. 
{tefan Damian declar` c` nu \n]elege rostul pasajului pe direc]ia
Dâmbovi]ei, iar Dan {erban propune s` fie avizate reglement`rile urba-
nistice, dar s` fie rediscutat` arhitectura. 
Sorin Gabrea: „Cred c` proiectul nu va mai reveni aici, ca atare v` pro-
pun s` discut`m partea lui urbanistic` [i modul \n care ea poate fi mai
bine formulat`. Se cere, a[adar, amplificarea acceselor, o tratare mai
atent` a limitelor, revizuirea parcelelor dinspre Str. Noica. Personal, cred
c` este de apreciat ideea pasajului care str`bate proiectul [i v` propun
s` discut`m calitatea spa]iilor publice, \ns` vreau s` precizez c`, pu[i fa]`
\n fa]` cu acest proiect, se vede c` nu avem \nc` obi[nuin]a
construc]iilor mari.”
Dorin {tefan solicit` ca plan[ele s` prezinte deschis spa]iile publice [i
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ca aceast` cerin]` s` fie inclus` \n reglement`rile ulterioare. 
Rezolu]ie – se avizeaz` favorabil \n urm`toarele condi]ii:
1. amplificarea spa]iilor publice [i a celor care condi]ioneaz` intrarea
publicului \n ansamblu (definirea spa]iului public)
2. ad`ugarea la prezenta documenta]ie a altor documente care s`
specifice domeniul spa]iului public; 
3. marcarea pasajului pietonal exterior;
4. tratarea fronturilor stradale cu func]iuni comerciale cores-
punz`toare; 
5. realizarea unui studiu hidro-geo-tehnic detaliat;
6. realizarea unui spa]iu pietonal interior c`tre Parcul Operei
7. realizarea continuit`]ii de corni[` (Dan {erban).

PUZ Calea {erban Vod` nr. 233-235-237, S.4, proiectant
WESTFOURTH ARCHITECTURE (revenire)
|ntr-o foarte scurt` prezentare a proiectului, a[a cum a comp`rut el \n
anterioarele \nf`]i[`ri \n Comisie, Vlad Arsene re-expune pe scurt
condi]iile care \l determinaser` s` propun` un turn („du[manul public”,
\n formularea d-sale) pe amplasamentul de lång` biseric` („PUG
prevedea pentru zon` un accent, ar fi fost bine ca aceast` cl`dire \nalt`
deosebit` s` fie plantat` acolo, deoarece s-ar fi constituit \n reper urban
[i ar fi servit ca prim punct de plasare a cl`dirilor \nalte pentru toat`
partea de sud a Bucure[tiului”). |ncheie afirmånd c` proiectul anterior
primise avizarea tehnic`, dar la insisten]ele avocatului Asocia]iei
Revolu]ionarilor, care se opusese prezen]ei turnului \n apropierea
Cimitirului Eroilor, a configurat pe acela[i amplasament o cl`dire de mult
mai joas` \n`l]ime, mai domestic` \n form`. POT ar fi \n jurul a 50%, CUT
de 5,4, iar \n`l]imea maxim` va fi cea a zonei, de 11 etaje; procentul de
spa]iu verde rezervat ar fi de 20%. 
Sorin Gabrea se intereseaz` dac`, \n momentul refuzului avizului pentru
cl`dire \nalt`, reclama]ia revolu]ionarilor exista; se r`spunde negativ. 
Constantin Enache recapituleaz` condi]iile votului anterior, \n nume per-
sonal: „Am votat pentru realizarea construc]iei \nalte, pentru c` ora[ul
este un organism extrem de complicat care, cred eu, trebuie s` se dez-
volte [i c`tre sud, nu doar spre nord. Cred c` \ntårzierea construirii [i
plant`rii unor func]iuni importante \n zon` va avea consecin]e vitale.”
Dan Marin: „M` opusesem plant`rii turnului \n acel loc pentru c` am
observat c` turnul se vedea uråt din Parcul Carol [i impieta asupra \ntre-
gului ansamblu, pentru c` doream ca Monumentul-mausoleu s` nu se
profileze pe alte blocuri, cum, din p`cate, s-a petrecut pe temeiul unor
aprob`ri venite din partea Prim`riei de Sector. Nu mi se pare firesc ca un
reper istoric s` fie \nso]it de o construc]ie discutabil`. Apoi a[ mai dori s`
spun c` reclama]ia nu este doar a unei organiza]ii oarecare, ci poart` pe
ea antetul Guvernului Romåniei, deci cred c` trebuie considerat` mai
serios.”
{tefan Damian: „Semn`tura de la Guvern apar]ine unui director care nu
[tia ce semneaz`.”
Dorin {tefan: „Construc]ia ap`rea \n vecin`tatea monumentului, [i cred
c`, reducându-se \n`l]imea, a disp`rut problema.”
Tiberiu Florescu, \ns`, observ` c` „de fapt, nu ni se cere validarea primei
solu]ii, ci se solicit` un al doilea aviz.”
Casandra Ro[u este de p`rere c` „pozi]ia fa]` de biseric` este mult prea
apropiat`” [i sugereaz` c` o distan]` de degajare ar trebui s` fie de mi-
nimum 20 m. |n plus, consider` c` alveola care va fi creat` ar trebui s`
ocupe nu locul din spate, ci unul care s` creeze un respiro – „cl`direa este
mult prea apropiat` de biseric`.” 
Bogdan Bogoescu: „Nu cred c` acel cant pe care l-a]i gåndit pentru noua
cl`dire \n lungul bulevardului v` avantajeaz`; mai cred c` un obiect cu o
curte interioar` care s` creeze dou` fa]ade nu v` avantajeaz`.”
Vlad Cavarnali afirm` c` ar fi de dorit crearea unei rela]ii \ntre biseric` [i
cl`dire. 
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): Comisia men]ine avizul acordat anterior. Fa]`
de inten]ia promotorului de a modifica proiectul, suntem de p`rere c`
volumul ini]ial era mai bun ca rela]ie cu vecin`t`]ile, astfel \ncåt aviz`m
proiec]ia vechii propuneri cu CUT actual. Se avizeaz` POT maxim de
60%, CUT de 5,4, iar \n`l]imea maxim` de P+11. 

PUZ Calea Victoriei nr. 107-109, S.1, proiectant
WESTFOURTH ARCHITECTURE (revenire)
Vladimir Arsene recapituleaz` [i aici datele proiectului discutat anteri-
or [i condi]iile formulate de vechea Comisie, concluzionånd c`, \n
principal, se solicitase o ridicare topo [i reducerea \n`l]imii, care ar fi

fost prea mare pentru primul plan al C`ii Victoriei. S-a revenit \ns` cu
aceea[i \n`l]ime, pentru c` edificiul nu este situat \n primul plan, ci \n
cel secund. 
Casandra Ro[u este de p`rere c` „edificiul din fa]a ansamblului d`
caracter C`ii Victoriei [i nu ar trebui afectat. Iar ca reglementare
amintesc c` nu se poate dep`[i \n`l]imea unui maxim existent \ntr-o
zon` protejat`.”
Vladimir Arsene r`spunde la aceast` observa]ie: „Nu doresc s` revin
asupra solu]iei, dar precizez c` punctul de referin]` nu se afl` \n pla-
nul cl`dirii.”
Sorin Gabrea \nchide subiectul astfel: „Studiul topo solicitat prezint`
unele dubii, ca atare rog proiectantul s` revin` \n [edin]a viitoare cu
toat` documenta]ia necesar` sus]inerii propunerii.”

PUZ Bdul. Regina Elisabeta nr. 36 – Str. Constantin Mille
nr. 3, S.5, proiectant TERESTRA DESIGN (Cinema Capitol [i
Gr`dina de Var` Capitol)
|n prezentarea propunerii se specific` de c`tre proiectant c` „[i
gr`dina, [i cinematograful sunt monumente istorice, dar proprietatea
juridic` asupra lor este a RADEF, Regia de difuzare a Filmelor.
Ansamblul se afl` pe lista monumentelor care vor fi privatizate.
Beneficiarul este o persoan` fizic` privat`, dar prevederea \n vigoare
cere ca, timp de 15 ani, func]iunea de cinematograf s` fie p`strat`.
Dorim s` consolid`m acest ansamblu, dar s` extindem cl`direa pe
\n`l]ime, pån` la corni[a maxim` a zonei. POT propus ar fi de 70%,
iar CUT de 2,9.”
Se observ`, \ns`, c`, printre func]iunile solicitate pe un aviz anterior
figura [i cea de birouri, absent` de pe documenta]ia prezentat` \n
[edin]a actual`. 
Ca atare, Sorin Gabrea solicit` ca documenta]ia care se va prezenta cu
proxima ocazie Comisiei s` fie revizuit`, s` cuprind` avizul Ministerului
Culturii [i acceptul scris al proprietarului de drept al cl`dirii privind
condi]iile date. Se va reveni.
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Pe data de 19 noiembrie 2008, Consiliul
Teritorial al Filialei Bucure[ti a Ordinului
Arhitec]ilor din România a luat \n discu]ie
proiectul „Dâmbovi]a Center”, axat pe dez-
voltarea urbanistic` a zonei din care face
parte fosta cl`dire a Muzeului Na]ional de
Art`, numit` ulterior Casa Radio. Atåt
cl`direa propriu-zis`, cât [i terenul aferent
au constituit obiectul unui contract de
parteneriat public-privat, \ncheiat \n 2002 [i
re\nnoit \n 2006, \ntre Guvernul României [i
un grup interna]ional de investitori. De[i
spa]iul apar]ine domeniului public [i este
situat \n zona central` a Bucure[tiului,
municipalitatea nu a fost implicat` nici \n
stabilirea clauzelor contractuale [i nici \n
fundamentarea [i definirea temei de
proiectare. 
La \nceputul lunii noiembrie 2007, Planul de
urbanism zonal „Dâmbovi]a Center” a fost
supus pentru prima dat` aviz`rii Comisiei
Tehnice de Urbanism [i Amenajarea
Teritoriului a Prim`riei Municipiului
Bucure[ti, care a formulat o serie de amen-
damente. Urm`toarele dou` \ntâlniri au
avut acela[i rezultat, lucru de a[teptat cât
timp reprezentan]ii investitorilor, invocând
contractul de parteneriat, au refuzat s` ]in`
seama de observa]iile de esen]` ale
Comisiei Tehnice [i au respins propunerea 
acesteia de a organiza un concurs de 
urbanism care s` ofere solu]ii pentru reabi-
litarea zonei.
Chiar dac` a trecut un an de la prima
prezentare, proiectul „Dâmbovi]a Center”
nu a trecut prin nicio schimbare semnifica-
tiv`. La ultima [edin]` a Comisiei Tehnice,
desf`[urat` \n data de 12 noiembrie 2008,
a fost prezentat` aceea[i solu]ie, cu câteva 
modificari minore [i f`r` substan]`. |n
forma sa actual`, proiectul „Dâmbovi]a
Center” solicit` derog`ri majore de la
prevederile Planului Urbanistic General al
Municipiului Bucure[ti [i aduce prejudicii
ora[ului, atât \n termeni func]ionali, cât [i
de imagine urban`, fiind incompatibil cu exi-

gen]ele unei arhitecturi contemporane de
calitate, din mai multe puncte de vedere. |n
primul rånd, nu exist` conexiuni func]ionale
cu vecin`t`]ile, terenul nu este utilizat inten-
siv, iar spa]iile publice sunt de o calitate
redus`. Al`turarea \ntâmpl`toare a unor vo-
lume dispropor]ionate [i a trei cl`diri de
birouri cu \n`l]imi excesive, de 135 metri,
inexistente \n Planul Urbanistic General,
creeaz` un adev`rat haos vizual, un specta-
col arhitectural for]at [i \ndoielnic. 
Presiunile care se fac, la ora actual`, pentru
promovarea de urgen]` a proiectului sunt
nejustificate, din moment ce perioada de un
an scurs` de la prima avizare ar fi fost sufi-
cient` pentru ca firma „Dâmbovi]a Center”
s` g`seasc` solu]ii de ameliorare a proiectu-
lui, inclusiv prin organizarea unui concurs,
pe care partea român` – ca partener \n con-
tract [i proprietar al terenului opera]iunii –
avea tot dreptul s` \l solicite. Prin urmare,
Filiala Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din
România, \n calitate de organiza]ie profe-
sional`,  se disociaz` \n totalitate de actuala
concep]ie [i imagine arhitectural` a proiec-
tului „Dâmbovi]a Center”, sus]inând c` un
obiectiv atât de important pentru ora[ tre-

buie s` fie supus unei dezbateri publice [i,
eventual, s` constituie obiectul unui con-
curs public de arhitectur`. 

COMUNICAT DE PRES~ AL FILIALEI TERITORIALE BUCURE{TI
A ORDINULUI ARHITEC}ILOR DIN ROMÅNIA 
20 NOIEMBRIE 2008

Imaginile fac parte din proiectul prezentat la
Comisia Tehnic` de Urbanism [i apar]in autorilor.
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Vizita a avut loc ca urmare a invita]iei trimise
de Filiala Bucure[ti a O.A.R. organiza]iei
vieneze [i a r`spunsului pozitiv al acesteia,
venit \n \ntâmpinarea invita]iei organiza]iei
bucure[tene.
Scopul declarat al invita]iei a fost schimbul
reciproc de informa]ii [i problematici de
natur` profesional` [i organizatoric` \n
cadrul organiza]iilor, al`turi de \ncercarea
unei posibile colabor`ri profesionale \ntre
cele dou` filiale \n viitor, \n sensul
\mbun`t`]irii rezolv`rii problemelor zilnice ce
apar \n cadrul organiza]iilor [i al \nv`]`rii re-
ciproce din experien]a acumulat` de fiecare
parte.
Delega]ia venit` la Bucure[ti a fost compus`
din: Dl. Thomas Kratschmer, Pre[edintele
Board-ului Arhitec]ilor; Dna. Katharina
Froech, Pre[edinta Comitetului de Concursuri
[i al ARCE; Dl. Hans Staudinger, Director
Administrativ al Camerei.
Delega]iei vieneze i s-a propus un program
de vizit` unde, printre altele, s-a urm`rit
cunoa[terea direct` a contextului urban
bucure[tean \n diversele lui ipostaze [i, de
asemenea, vizionarea expozi]iei cu proiecte
de la Teatrul Na]ional Bucure[ti, aflat` sub
auspiciile manifest`rilor din cadrul Bienalei de
Arhitectur`.
Problemele de natur` profesional`, adminis-
trativ`, organizatoric` [i legislativ` au fost
discutate \n cadrul unei \ntålniri cu prezent`ri
proprii, care a avut loc la sediul filialei
bucure[tene.
|n timpul vizitelor [i prezent`rilor, oaspe]ii au
fost \nso]i]i de membrii Colegiului Director al
filialei bucure[tene, dar [i de al]i colegi
arhitec]i precum: Lumini]a Machedon, {tefan
Ghenciulescu, Angelo Roven]a.
|n cadrul procesului de cunoa[tere reciproc`,
foarte interesant` a fost expunerea delega]iei
vieneze, care a conturat o imagine a unei
organiza]ii profesionale foarte bine pozi]io-
nate \n cadrul societ`]ii, prezent` la nivelul
mai multor paliere de influen]` [i decizie \n
domeniul politic, cultural, social [i economic.
De asemenea, a fost interesant` expunerea
despre forma de organizare [i modalitatea de
abordare a propunerilor legislative din cadrul
dezvolt`rii ora[ului Viena.
Cu aceast` ocazie, s-a amintit faptul c` toate

ini]iativele investi]ionale privind dezvoltarea
privat` sau de stat sunt supuse direct analizei
[i studiului \n cadrul unor departamente din
cadrul Prim`riei, special dedicate acestor
ac]iuni. Acestea elibereaz` la final docu-
mente concrete, avizate [i aprobate tot
intern de comisii pluridisciplinare apar]inând
tot Prim`riei. 
Astfel, exist` un Departament de Dezvoltare
care d` o strategie [i ni[te linii directoare
pentru o anumit` problematic` sau zon`.
Exist` un departament de Urbanism care
detaliaz` \n continuare implementarea
strategiei aprobate pe problema respectiv`.
|n acest fel, nu apar strategii de dezvoltare
propuse [i produse de c`tre priva]i sub forma
de PUZ-uri ce trebuiesc avizate, la câte o
[edin]`, de diverse comisii specializate [i care,
sub presiunea spontanului, trebuie s` ia
decizii rapide, a[a cum e situa]ia \n cadrul
legislativ românesc. Cu atât mai mult, unele
dintre avize sunt doar consultative; prin
urmare, decizia e stabilit`, \n mod real, doar
de factorii politici de decizie.
Colegii austrieci au ar`tat \n continuare
modul de reglementare al atest`rii profesio-
nale \n Austria, unde se ia \n considerare o
practic` de stagiatur` de trei ani, dintre care
unul este rezervat \n mod obligatoriu 
dezvolt`rii unor proiecte pe [antier. |n conti-
nuare, exist` un sistem de [colarizare obliga-
toriu de circa dou`-trei s`pt`mâni, \naintea
examenelor de atestare ca membru cu drept
de semn`tur` al organiza]iei pe probleme de:
legisla]ie administrativ`, reglement`ri legisla-
tive profesionale, organizarea afacerii, 
probleme de etic` profesional` etc. 
Stagiul nu se declar` „oficial” de la o dat`
anume, ci el este calculat direct de la prima
angajare profesional`, cu recomandarea [i
confirmarea \n scris venit` de la angajator.

VIZITA LA BUCURE{TI A UNEI DELEGA}II VIENEZE A
CAMEREI REGIONALE A ARHITEC}ILOR {I INGINERILOR
CONSULTAN}I ATESTA}I DIN VIENA, AUSTRIA DE JOS {I
BURGENLAND

|n perioada 13-14

noiembrie a avut loc la

Bucure[ti o vizit` ofi-

cial` a unei delega]ii

de la Camera

Regional` a

Arhitec]ilor [i

Inginerilor Consultan]i

Atesta]i

(Bundeskammer der

Architekten und

Ingenieurkonsulenten)

din Viena, Austria de

Jos [i Burgenland,

organiza]ie profesio-

nal` similar` cu cea a

Ordinului Arhitec]ilor

din România – Filiala

Bucure[ti. / arh. Mario

Kuibu[
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|ntre 22 [i 28 noiembrie, Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion
Mincu” a organizat, \n colaborare cu Lafarge Romånia, cea de-a doua
edi]ie a Concursului Interna]ional de Proiecte de Arhitectur`, cu tema
„PREZENT – Provoc`rile arhitecturii”. Lucr`rile \nscrise au fost analizate
de un juriu interna]ional, din care au f`cut parte arhitec]i de renume ca
Leen Van Duin (Olanda), Christopher Allsopp (Marea Britanie), Luis
Conceicao (Portugalia), Pere Riera y Panellas (Spania) [i Juhani Katainen
(Finlanda).  Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” a fost
reprezentat` de Emil Barbu Popescu, iar funda]ia Lafarge, de Leopold
Lombard. 
Au fost trimise spre jurizare 86 de lucr`ri, dintre care 42 semnate de
studen]i din Romånia. Dup` o prim` evaluare, juriul a selectat 22 din-
tre aceste proiecte pentru faza final` a concursului. 
Marea cå[tig`toare din acest an a fost Aisling O’Carroll, student` la
University of Waterloo, din Canada. Juriul a acordat dou` premii II
echipei Sonia Jou-Ya [i Kevin Pang-Hsin, de la University of Auckland
(Noua Zeeland`), [i lui Davide Pastoro, student la Politecnico di Milano
(Italia). Premiul al III-lea a avut, de asemenea, doi cå[tig`tori, DaeDo
Kim, de la Hanyang University (Ansan, Coreea) [i Vlad Stoica, de la
Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”. Au fost acordate
men]iuni studen]ilor romåni Andrei Nicolae Bisceanu [i R`zvan Enescu,
de la Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”, [i George
Gaveniuc, de la Universitatea Tehnic` Cluj. Alte men]iuni au fost acor-
date unor studen]i de la universit`]i din Polonia, Germania, Singapore
[i Coreea.

CONCURSUL 
„PREZENT – Provoc`rile
arhitecturii”

|n data de 4 iulie 2008, \n timpul Congresului de

la Torino, Uniunea Interna]ional` a Arhitec]ilor a

anun]at organizarea celei de-a treia edi]ii a

Conferin]ei Interna]ionale “Celebration of Cities”.

Cu ocazia acestui eveniment, va avea loc concur-

sul cu tema “MAXIMIX cities”, prilej atåt pentru

profesioni[ti, cåt [i pentru studen]ii la arhitectur`

de a-[i prezenta ideile [i solu]iile legate de via]a

ora[ului, v`zut ca un sistem viu, ale c`rui elemente

componente sunt cl`dirile, spa]iile publice [i acti-

vitatea uman`.

Tema a fost aleas` \n contextul \n care mediul

urban contemporan este unul plin de contradic]ii.

|n ciuda densit`]ii ridicate a popula]iei, individul se

simte izolat, iar eterna opozi]ie dintre urban [i

rural \mbrac` noi aspecte, prin dorin]a omului de

a se \ntoarce la natur`, neputånd renun]a \ns` \n

totalitate la avantajele ora[ului. |n aceste condi]ii,

se ridic` \ntrebarea: Cum ar putea arhitec]ii s`

combine elementele realit`]ii urbane pentru a face

ca via]a \n ora[e s` fie una mai bun`? Cum ar

putea ei s` r`spund` aspira]iilor or`[enilor?

|nscrierea \n competi]ie se va face exclusiv prin

pagina web dedicat` evenimentului. Pån` \n data

de 20 ianuarie 2009, concuren]ii le vor putea

adresa \ntreb`ri organizatorilor, urmånd ca perioa-

da de \nscriere propriu-zis` s` aib` loc \ntre 5 [i 15

mai 2009. O prim` selec]ie a proiectelor va avea

loc la nivel na]ional, juriile fiind numite de UIA, iar

primele 10 clasate, pentru fiecare ]ar`, vor fi

supuse deliber`rilor unui juriu interna]ional, care

va alege marii cå[tig`tori. /Anca Rotar

www.celebcities3.org
www.uia-architects.org 

Maximix Cities:
Celebration of
Cities 3
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Ordinul Arhitec]ilor din România, în parteneriat cu Filiala sa Transilvania,

a organizat dou` concursuri pentru zona mun]ilor Apuseni, unul pentru

selectarea celor mai valoroase idei pentru programul de pensiune agroturis-

tic` montan` situat` în comuna Gârda de Sus, iar cel`lalt pentru un Centru

comunitar multifunc]ional situat în centrul satului Ghe]ar. 

Pentru concursul cu pensiunea agro-tu-
ristic` s-au primit la secretariatul OAR 15
proiecte, din care juriul a admis intrarea
în jurizare a 14 proiecte, proiectul cu
num`rul de concurs 29 fiind descalificat.
Juriul a stabilit urm`toarele rezultate: 

Premiul 1: Nu s-a acordat

Premiul 2 ex-aequo:
Stud. arh. Alice Opric` – anul 6,

Facultatea de Arhitectur`, Universitatea 

Cluj-Napoca

Arh. Farkas Lehel – absolvent 2008,

Facultatea de Arhitectur`, Universitatea

Cluj-Napoca

Premiul 3:
Stud. arh. Mihai Racu [i Adrian Florin

Pop – anul 5, Facultatea de Arhitectur`,

Universitatea Cluj-Napoca
Men]iune:
Stud. arh. Horea R`c`[an, Andrei Vlas [i

Stejara Timi[ – anul 3, Facultatea de

Arhitectur`, Universitatea Cluj-Napoca

Premiul 2 ex-aequo

CONCURSURI DE IDEI PENTRU COMUNA
GÂRDA DE SUS, 
ZONA MUN}ILOR APUSENI
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Concursurile de solu]ii au fost parte integrant` a proiectului
„}ara Mo]ilor – patrimoniu cultural european”, desf`[urat de
Filiala Teritorial` Transilvania a Ordinului Arhitec]ilor din
România (prezentarea este disponibil` în documenta]ia de con-
curs [i pe site-ul Filialei www.oartransilvania.ro), cu scopul 
identific`rii [i protej`rii peisajului cultural [i a arhitecturii
tradi]ionale montane [i implicarea comunit`]ilor în valorificarea
[i revitalizarea acestora. În zilele de 12-13 octombrie 2008 a avut
loc în municipiul Alba Iulia jurizarea proiectelor predate în 
concurs.
Juriul a fost compus din: Marin Vîrciu, primar, com. Gârda de
Sus, membru titular; Eugenia M`rginean, arhitect [ef, Consiliul
Jude]ean Alba, membru titular; Arh. Dan Manea, pre[edintele
juriului; Arh. Eugen P`nescu, membru titular; Arh. Hora]iu
R`c`[an, membru titular; Arh. Voichi]a Coman, Consiliul
Jude]ean Alba, membru supleant; Arh. Marius Barbieri, mem-
bru supleant.   

Premiul 1

Pentru concursul cu Centrul Comunitar s-au primit la secre-
tariatul OAR 8 proiecte, iar juriul a stabilit urm`toarele rezultate:

Premiul 1: Arh. Elizaveta Ciuperc` – autor principal, coau-

tori: Arh. Cristina Constantin, Arh. Cosmin Pavel

Premiul 2: MOOD FACTORY, Arh. Ovidiu Talo[ – autor

principal, coautori: Arh. Miruna Stroe,  Arh. Drago[ Cr`ciun

Premiul 3: nu s-a acordat

Men]iune: 2 MTDV, Arh. Mihaela Pelteacu – autor princi-

pal, coautori: Arh. Tudor Constantinescu, Arh. Ilinca P`un, Arh.

Drago[ Olt Constantinescu 

Premiul 3

Men]iune
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Men]iune

Premiul 2

Potrivit regulamentului, s-a organizat în municipiul Alba Iulia, la
Sala Unirii, expozi]ia cu toate proiectele participante, care a fost
deschis` publicului în perioada 24-31 octombrie 2008.
Festivitatea de premiere a avut loc în spa]iul expozi]ional vineri,
24 octombrie, ora 16.00.
Toate proiectele participante vor fi incluse într-un catalog, tip`rit
de Filiala Transilvania a OAR în cadrul proiectului „}ara Mo]ilor”,
având ca beneficiari Consiliul Jude]ean Alba [i Prim`ria comunei
Gârda de Sus. 

Filiala Transilvania a Ordinului Arhitec]ilor din România 
str. Avram Iancu nr. 18, ap. 3, Cluj-Napoca, tel./fax: +40 264
450 375, +40 728 330 140, e-mail: secretar@oartransilvania.ro   
oartransilvania@rdslink.ro, persoan` de contact: doamna
ec. Oana Bucea, Secretar executiv. 
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Când {erban Sturdza, Pre[edintele Ordinului Arhitec]ilor din România,

mi-a propus s` schi]ez un portret al arhitectului {erban Cantacuzino

pentru momentul când avea s` i se decerneze Diploma Academiei

Române \n Aula \n care ne afl`m acum, m-am sim]it \n primul rând ono-

rat [i instantaneu mi-au venit \n minte „Scrisorile c`tre Simon”, ultima

carte a lui George Matei Cantacuzino (G.M., cum ne place nou`,

arhitec]ilor, s`-l numim), ilustrul tat` al celui pe care \l celebr`m ast`zi, 

publicat` \n 1993 la Cluj, la \mplinirea a 33 de ani de la moartea 

autorului. 

„Scrisorile c`tre Simon” sunt pentru mine unul dintre cele mai fru-

moase texte ale literaturii române [i un splendid elogiu adus amintirii:

„Profe]ii – spune G.M. Cantacuzino – chiar cei mai autoriza]i, mi-au

fost \ntotdeauna antipatici, s` ne \ntoarcem deci spre amintire”.

Sub semnul amintirilor am scris aceste rânduri deloc academice. L-am

\ntâlnit pentru prima oar` pe {erban Cantacuzino \n 1971, dac` nu m`

\n[el, \n casa din strada Floreasca a bunicii mele Elisabeta Goga, n`scut`

OMAGIU ARHITECTULUI 
{ERBAN CANTACUZINO

|n data de 3 decembrie 2008, membrii Academiei Romåne au adus un
omagiu Arhitectului {erban Cantacuzino, ap`r`tor de seam` al patri-
moniului na]ional, cu ocazia \mplinirii a 80 de ani de via]`. Domnia sa a
primit din partea colegilor din Comitetul de Istoria [i Filosofia {tiin]ei
[i Tehnicii diploma „Meritul Academic”. Discursul de acceptare a fost
precedat de o serie de prezent`ri apar]inånd Domniilor Sale Acad. Ionel
Haiduc, Pre[edintele Academiei Romåne, Nicolae Noica, Aurelian Tri[cu,
Alexandru Beldiman [i Maria Berza. Prezent`m \n continuare textul
domnului arhitect Alexandru Beldiman.

„O amintire este un lucru fugar [i
spontan” – spune George Matei
Cantacuzino, în Scrisorile c`tre
Simon. „Nu se poate vorbi de o
amintire, dar numai de serii de
amintiri similare (despre o per-
soan`, o circumstan]` sau un lucru)
care se suprapun în laboratorul
con[tiin]ei noastre (...). Dac` privim
îns` aceast` amintire mai atent,
vom vedea c` este colorat` mereu
altfel [i de memorie [i de prezent.”
G.M. Cantacuzino, Scrisorile c`tre
Simon, ed. Dacia, Cluj, 1993, p. 84 

Filia]ii
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Odobescu [i a m`tu[ii mele Ruxanda Goga. Dac` nu gre[esc, era prima

sa vizit` dup` ce p`r`sise, la 11 ani, România [i m`tu[a mea, care-l invi-

tase, s-a gândit c` ar fi potrivit ca doi tineri arhitec]i, fratele meu Matei

[i cu mine, s` \l cunoa[tem pe fiul lui G.M., despre care auzisem \n fa-

milie atâtea lucruri remarcabile [i ale c`rui texte din revista „Simetria”

le citisem cu nesa]. 

M` mândream atunci, ca [i acum, cu faptul c` aveam \n bibliotec`

volumul despre Palladio scris de el [i publicat \n 1928, pe care-l d`duse

cu dedica]ie veri[oarei sale primare, Marie Odobescu, n`scut`

Cantacuzino, cumnata bunicii mele, [i care la rândul ei mi-l f`cuse

cadou. Tot de la Marie Odobescu ajunseser` \n casa din strada

Floreasca dou` mici tablouri, peisaje de la Hoise[tii lui Basil [i ai

Pulcheriei Cantacuzino, bunicii lui G.M. [i ai Mariei Odobescu, puse

deoparte de Ruxanda Goga pentru a i le da lui {erban Cantacuzino,

c`ruia i se cuveneau.  

|n anul 1971 nu era momentul cel mai potrivit s` sco]i din România pic-

turi, de[i valoarea lor era mai ales una documentar` [i sentimental` [i

mai pu]in patrimonial` \n sensul de atunci, a[a c` ele au r`mas \n con-

tinuare \n custodie. 

Dar s` revin la firul amintirii mele, \ntâlnirea din 1972 cu {erban

Cantacuzino. Aveam \n fa]` un b`rbat extrem de distins [i \nc` tân`r.

Când fac ast`zi socoteala, \mi dau seama c` avea doar pu]in peste 40

de ani, iar Matei [i cu mine aveam sub 30. Vorbea corect [i elegant

române[te, cu un evident accent englezesc. M-au impresionat dis-

tinc]ia [i tonul egal al conversa]iei sale, \n total dezacord cu ceea ce

eram obi[nuit \n societatea româneasc`, mai ales \n cea a arhitec]ilor –

noi eram cinci \n familie – unde discu]iile se purtau mai \ntotdeauna pe

un ton vehement.

|mi aduc aminte despre subiectul uneia dintre discu]ii – corni[a

Palatului Farnese de la Roma – pe care Matei [i cu mine am provocat-o

ca s` ne f`lim cu [tiin]a noastr` \ntru istoria arhitecturii, ne aflam doar

\n fa]a fiului lui G.M., el \nsu[i arhitect recunoscut \n ]ara sa de adop]ie

[i redactor [ef al reputatei reviste “Architectural Review.” A intrat \n joc

imperturbabil, cu  perfect` naturale]e, f`r` a l`sa s`-i transpar` gândul,

de[i, nu m` \ndoiesc, \n forul s`u interior se amuza copios de juveni-

litatea comportamentului nostru.

Ceea ce m` izbise la {erban Cantacuzino, dincolo de ]inut` [i de per-

fecta st`pânire de sine, erau sentimentele sale române[ti, ce

transp`reau f`r` ostenta]ie \n conversa]ia noastr`.

Dup` aceast` prim` secven]`, am r`mas cu impresia c` am \ntâlnit un

Aristocrat britanic, care \mi amintea de genera]ia de mari boieri români

n`scu]i \n anii 1870, al c`ror prototip r`mâne pentru mine Iancu Manu,

pre[edinte al Cur]ii de Casa]ie, pe care vicisitudinile vremurilor comu-

niste l-au adus \n deceniul [ase la noi \n cas`. 

„Sherban Cantacuzino is a genuine british aristocrat” avea s`-mi

spun`, cå]iva ani mai târziu, reputatul istoric [i critic al arhitecturii

Keneth Frampton, britanic el \nsu[i, pre[edinte al juriului Concursului

interna]ional de urbanism Bucure[ti 2000. Din Comitetul de Onoare al

Concursului f`ceau parte, printre al]ii, Federico Mayor, pe atunci direc-

tor general al UNESCO, Dan H`ulic`, pre[edinte de onoare al Asocia]iei

criticilor de art`, ast`zi membru corespondent al Academiei Române [i

{erban Cantacuzino, ultimii doi ajutându-ne substan]ial la organizarea

Concursului.

|mi aduc aminte de momentele de dispute aprige, purtate de membrii

juriului ce cuprindea personalit`]i de talie mondial` precum japonezul

Fumihiko Maki, spaniolul Josep Martorell, italianul Vittorio Gregotti,

francezul Claude Vasconi, româno-canadianul Dan Sergiu Hanganu,

Barry Bergdoll – ast`zi [ef al sec]iei de arhitectur` al MOMA din New

York, Crzistoff Chwalibog, pre[edinte al Uniunii Arhitec]ilor din Polonia

[i Keneth Frampton mai sus-amintit, c`rora li se al`tura echipa de

arhitec]i români. {erban Cantacuzino arbitra cu diploma]ie [i tact, au-

dessus de la mêlée, un furnicar ce avea \n cele din urm` s` cad` de

acord, practic \n unanimitate, asupra echipei câ[tig`toare, Meinhard

von Gerkan. |nainte \ns` de organizarea Concursului Bucure[ti 2000,

care a avut loc \n anii 1995-1996, {erban Cantacuzino fusese de mai

multe ori \n România [i ne d`duse – arhitec]ilor români – \n multiple rân-

duri, dovada sentimentelor sale fa]` de ]ara \n care se n`scuser` p`rin]ii

[i str`mo[ii s`i... Astfel, a avut amabilitatea s` accepte ca editura care

tocmai fusese fondat` pe lâng` Uniunea Arhitec]ilor s` poarte numele

Simetria, numele celebrei reviste fondat` de tat`l s`u \n perioada 

interbelic`. 
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Mi-a trimis atunci o frumoas` scrisoare, frumoas` \n con]inut [i \n

form` – o consider un model al genului – prin care \[i manifesta acor-

dul [i simpatia fa]` de ini]iativa noastr`, primind apoi s` fie membru \n

consiliul [tiin]ific al editurii.

Imediat dup` Revolu]ie, a venit cu pachete de c`r]i [i reviste de spe-

cialitate de care aveam atât de mult` nevoie dup` \nghe]ul comunist

prin care nu mai trecuse de mul]i ani nimic, alimentând fondurile de

carte ale Uniunii Arhitec]ilor [i ale Institutului „Ion Mincu”. 

|mi aduc aminte cum, conducându-l la aeroport \mpreun` cu arhitecta

Dana Harhoiu care \l pre]uia nespus – avea o foarte mare admira]ie

pentru el – , dup` ce l`sase toate lucrurile aduse – nu numai c`r]i [i

reviste – \n momentul desp`r]irii, {erban Cantacuzino, cu un gest pe

care nu-l pot uita, stângaci [i aristocratic \n acela[i timp, probabil

cople[it de mizeria pe care o g`sise, [i-a scos scurta \mbl`nit` [i ne-a

dat-o, spunându-ne c` este pentru un student s`rac. Nu mai [tiu

numele beneficiarului, nici dac` i-a mul]umit vreodat`, dar mi-aduc

aminte de recuno[tin]a pe care am v`zut-o \n ochii lui.

La sfâr[itul anilor ‘90, am asistat la Paris/Palais Chaillot, la un

Simpozion interna]ional având ca tem` „Fa]adismul”, subiect la mod`

atunci, \n bun` m`sur` [i acum, ce presupune golirea cl`dirilor vechi de

con]inutul lor – ziduri [i decora]ii interioare – [i  folosirea exclusiv` a

pere]ilor exteriori – fa]adele –  pentru realizarea de edificii noi. Se

pierdeau \n acest fel un mod de locuire [i un „savoir faire” \n dome-

niului construc]iilor, m`rturii ale trecutului [i \n egal` m`sur` posibile

rezerve de arhitectur` durabil`, \n sensul pus mai târziu \n pagin` de

Carta de la Leipzig din mai 2007, ce are ca tem` Dezvoltarea durabil`

a ora[elor Europei.

L-am admirat pe {erban Cantacuzino, care a moderat, cu acribia [i

vigoarea date de convingerile sale ferme [i de cuno[tin]ele profunde

privitoare la salvarea patrimoniului construit, o dezbatere la care, pe

lâng` istorici ai arhitecturii [i ai artei, [i arhitec]i, participau [i promo-

tori imobiliari. Cei din urm` erau [i inventatorii [i promotorii metodei

descrise, pe care {erban a [tiut s`-i ]in` \n mân`, nel`sându-le nicio

[ans` s`-[i impun` \n concluziile simpozionului tezele lor ce aveau ca

]int` exclusiv` realizarea de profit. 

Am reg`sit aceea[i energie \n felul cum s-a implicat \n ap`rarea sitului

arheologic de la Ro[ia Montan`, unde o companie  canadian`, cu acor-

dul guvernului român, \[i propunea s` arunce \n aer unul dintre cele mai

importante situri arheologice romane cu profil de minerit din Europa. 

{erban Cantacuzino a devenit f`r` \ndoial` unul dintre cei mai impor-

tan]i ap`r`tori ai patrimoniului românesc construit [i natural, poate cel

mai important la scar` european`, f`cându-[i din aceast` preocupare

de decenii, un crez.

|n vara anului 2008, la Congresul Mondial al Arhitec]ilor de la Torino,

continuând demersurile lui {erban Cantacuzino la foruri interna]ionale,

Ordinul Arhitec]ilor din România a f`cut pa[ii necesari pentru

sus]inerea protestului de c`tre Adunarea General` a Uniunii

Interna]ionale a Arhitec]ilor – UIA, care s-a adresat \n acest sens, \n

scris, Statului român. 

Pentru a \ncheia \ntoarcerea \n timp, evoc, c`l`uzit de G.M.

Cantacuzino din „Scrisorile c`tre Simon”, pe care le-a[ subtitra

„Elogiul memoriei”, o amintire apropiat`.   

{erban Cantacuzino se afla \n 2006 la Bucure[ti [i mi-a spus c` vrea,

dac` se poate, s`-i fac` o vizit` Ruxandei Goga, \n a c`rei cas` ne

cunoscusem cu peste 30 de ani \n urm`. De[i era bolnav`, i-a f`cut

pl`cere s`-l primeasc` [i am petrecut to]i trei o sear` memorabil`, pen-

tru mine \n orice caz. Ne-am amintit de personalit`]i ale lumii

române[ti care nu mai exist`, am vorbit despre Bucure[ti [i devenirea

lui de ast`zi, despre locuri [i lucruri. La plecare, m`tu[a mea i-a rea-

mintit c` cele dou` tablouri de la Hoise[ti \l a[teapt` [i c` ar fi foarte

bine s` le ia, ceea ce {erban a [i f`cut. El a fost ultima persoan`, din

afara cercului foarte restrâns al familiei pe care Ruxanda a v`zut-o – o

s`pt`mân` mai târziu avea s` se sting` din via]`.

Vorbind despre rela]iile dintre oameni, Talleyrand formulase faimoasa

butad` amintit` \n prima scrisoare c`tre Simon: „méfiez vous de la pre-

mière impression car c’est toujours la meilleure”.

Butada lui Talleyrand se potrive[te oamenilor comuni, {erban

Cantacuzino este f`cut dintr-o alt` pl`mad`, din cea a

ARISTOCRA}ILOR SPIRITULUI. Din aceast` stirpe f`ceau parte [i tat`l

s`u, George Matei, [i bunicul acestuia, Basil, al c`rui memorabil portret

G.M. Cantacuzino \l f`cuse \n scrisoarea a opta. 

Iat` de ce am intitulat aceste gânduri „Filia]ii”. 

Alexandru Beldiman

Anun]`m cu triste]e dispari]ia nea[teptat` a domnului prof. dr. arh. {tefan Lungu (1937 – 2008), membru
respectat [i \ndr`git al Ordinului Arhitec]ilor din România, Pre[edinte al Uniunii Arhitec]ilor din România,
profesor al Universit`]ii de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” Bucure[ti, care a \ndrumat cu aten]ie [i
dragoste numeroase genera]ii de arhitec]i.
Membru fondator al Ordinului Arhitec]ilor din România [i al Filialei Bucure[ti a O.A.R., domnul arhitect
{tefan Lungu ne-a fost mereu al`turi ca un prieten de n`dejde. Ne-a p`r`sit cu discre]ie, tr`dat de inima sa
generoas`.
Filiala Bucure[ti a Ordinului Arhitec]ilor din România regret` dispari]ia domnului arhitect {tefan Lungu [i
este al`turi de familie, rude [i prieteni \n aceste momente grele. 
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Valoarea lor este recunoscut` în lume prin înscrierea celor [apte ansam-
bluri, Biertan, Câlnic, Dârjiu, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor, Viscri, pe lista
monumentelor istorice [i siturilor naturale care fac parte din
Patrimoniul Mondial. Al`turi de alte numeroase sate s`se[ti, acestea
sunt recunoscute drept valori na]ionale, figurånd pe Lista
Monumentelor Istorice din România, fapt care le confer` un statut 
privilegiat, plasându-le sub protec]ia legii. În consecin]`, orice act de
agresiune asupra lor echivaleaz` cu o înc`lcare a legii.
Din p`cate, lipsa de respect fa]` de zonele de patrimoniu se con-
cretizeaz` \n asemenea acte de agresiune, a c`ror frecven]` cre[te
\ntr-un ritm alarmant, iar satele s`se[ti se num`r` printre zonele agre-
sate. În satele Cri] [i Me[endorf (comuna Bune[ti, jude]ul Bra[ov), o 
companie privat` de servicii în domeniul aliment`rii cu energie electric`
desfigureaz` fa]ade ale monumentelor istorice clasate, sparge ziduri,
mutileaz` decora]iuni arhitecturale, deterioreaz` finisaje [i învelitori pen-
tru a monta contoare noi. În carcasele din plastic transparent, amplasate
la întâmplare pe fa]adele istorice, r`mân vizibile cabluri electrice, racor-
duri, contoare.
Aceste ac]iuni sunt cu atât mai grave cu cåt o parte din aceste case au
fost restaurate recent, \n baza finan]`rii oferite de „Mihai Eminescu”
Trust din Marea Britanie, funda]ie patronat` de Prin]ul Charles [i de
Uniunea European`.

O ac]iune edilitar` necesar` a devenit, astfel, prin modul în care a fost
pus` în aplicare, o amenin]are la adresa patrimoniului na]ional [i o
grav` înc`lcare a legii. Urm`toarea agresiune de acela[i tip este
anun]at` în localitatea cu un patrimoniu construit de notorietate inter-
na]ional`, Viscri.
Pentru a lua atitudine \n fa]a acestor cazuri grave de distrugere a patri-
moniului cultural, ARA (Asocia]ia „Arhitectur`. Restaurare.
Arheologie”) se al`tur` protestului Funda]iei „Mihai Eminescu” [i
solicit` autorit`]ilor responsabile – Ministerul Culturii [i Cultelor [i
organismele sale deconcentrate, Consiliul Local [i Prim`ria Comunei
Bune[ti – s` ia de urgen]` m`surile legale necesare pentru oprirea
lucr`rilor [i pentru readucerea caselor afectate la starea în care se
g`seau înainte de producerea agresiunii.

SATELE S~SE{TI AGRESATE
Satele s`se[ti alc`tuiesc unul dintre cele mai 
remarcabile [i bine conservate peisaje culturale 
istorice din România.

Foto: Funda]ia ARA, {erban Bonciocat
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Albumul „Farmecul discret al Bucure[tilor”, publicat la Editura ICR,
cuprinde fotografii din perioada anilor 1980 [i pân` în prezent. Dan
Dinescu, autorul fotografiilor, s-a concentrat pe casele vechi din
Bucure[ti, unele care nu mai exist`, altele ajunse într-o stare avansat`
de degradare. „(...) talentul domnului Dinescu este de cel mai mare
folos pentru to]i, nu numai pentru istoricii arhitecturii. Pentru fiecare
genera]ie m`car, astfel de c`r]i trebuie s` se fac`“ – scrie Andrei Pippidi
în prefa]a albumului. Cele peste 100 de imagini realizate de Dan
Dinescu în Bucure[ti acoper` un interval de mai mult de trei decenii. De
la un instantaneu din cartierul Sfânta Vineri în 1976 pân` la elegan]a
reg`sit` a unor fa]ade de pe Calea Rahovei, Lipscani sau Mavrogheni
în 2008, trecând prin confruntarea bisericilor cu buldozerele în
Uranusul anilor 1980, seria de fotografii surprinde ceva din sufletul
unui ora[ pe care istoria l-a cru]at prea pu]in, dar care a reu[it s`-[i
p`streze, la o privire negr`bit`, farmecul. Dezbaterea de la sediul ICR,
care s-a bucurat de un real interes, a adus din nou \n discu]ie probleme
majore legate de protejarea ]esutului urban vechi [i de patrimoniu, cum
ar fi nerespectarea legisla]iei \n vigoare [i lipsa unui cadru legislativ mult
mai puternic, lipsa interesului locatarilor fa]` de spa]iile vechi etc. 
Prezent`m \n continuare un scurt fragment din textul domnului Pippidi,
concludent pentru dezbaterea ce a avut loc.
„|ntre nevoile suflete[ti ale zilei de ast`zi, izvoråte din  reac]ia fa]` de
confuzie, ignoran]` [i preten]ie, este [i n`zuin]a de a se smulge cu gån-
dul din acest mediu care dezam`ge[te pentru a c`uta \n tradi]ie o com-
pensa]ie a frustr`rilor. Privirea spre trecut are multe de ales. Noii veni]i
\n Bucure[ti, al c`ror num`r a crescut [i nu \nceteaz` a cre[te, se simt
transplanta]i \ntr-un ora[ str`in. Se \n`bu[` \n spa]iul prea stråmt pen-
tru mul]imea de ma[ini. Revendic` dreptul la o celul` a imensului stup.

Locuin]ele sunt \mpinse spre periferie, \n timp ce, \n centru, se aglo-
mereaz` birourile care, dup` orele de serviciu, se umplu de \ntuneric.
Dup` revolu]ia urbanistic` pe care, \n forma ei cea mai brutal`, o \nce-
puse Ceau[escu, deschizånd bulevarde pentru par`zi [i nimicind o
parte larg` din vatra istoric`, specula imobiliar` asalteaz` capitala,
rade, nemiloas`, parcurile, astup` fiecare ungher de teren viran [i ar
vrea s` \nl`ture [i ultimele case vechi pentru a \nfige turnurile de beton,
metal [i sticl`. E ca [i cum ai pune peste un chip br`zdat de vårst` o
masc` de gaze care \l face anonim. E biruin]a conven]ionalului asupra
acelor semne pe care experien]a le \ntip`rise \n identitatea ora[ului.
Nep`sarea fa]` de ceea ce a fost love[te \n acela[i timp \n orice col] al
centrului istoric, f`r` s` \ntrebe decåt pe vreun func]ionar plictisit sau
corupt. A[a se \mpline[te profe]ia lui Nicolae Iorga: «Se preg`te[te
uciderea, sub forme moarte, a unui ora[ care a fost o via]`».” 
(Andrei Pippidi) / www.icr.ro
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Farmecul discret al Bucure[tilor

Pe 5 decembrie, Institutul Cultural Român a organizat
la sediul s`u o dezbatere cu speciali[ti prilejuit` de
lansarea c`r]ii „Farmecul discret al Bucure[tilor/ The
Discreet Charm of Bucharest” (edi]ie bilingv` român`-
englez`, 152 p.). Fotografiile apar]in lui Dan Dinescu,
iar textul cunoscutului istoric Andrei Pippidi.
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|n seara zilei de 25 noiembrie, Grupul Arhiterra s-a reunit \n
Ceain`ria Libr`riei C`rture[ti pentru a discuta o serie de proiecte
inedite. 
Arhitecta Andreea David [i-a prezentat lucrarea de diplom`,
sus]inut` \n aceast` var` \n cadrul Universit`]ii „Ion Mincu”. Ea a
ales o cale mai pu]in familiar` sistemului [colii de arhitectur`,
subiectul lucr`rii de diplom` fiind „generat” de caracteristicile situ-
lui ales. Astfel, din studiul asupra satului Parche[ (jud. Tulcea, \n
zona primei Delte) [i a \mprejurimilor sale, s-a dezvoltat ideea unei
„c`m`ri de bunuri”, pentru realizarea c`reia ar fi folosite tehnici [i
materiale tradi]ionale. Aceast` „c`mar` de bunuri” ar constitui un
spa]iu unde s` se poat` practica meserii, dar ar servi [i drept spa]iu
de depozitare pentru recolte sau materiale. Dup` prezentarea
Andreei David, Oltea Enache a vorbit despre simplitatea [i fru-
muse]ea construirii unei case. La vårsta de numai 12 ani [i-a 
construit cu propriile puteri o c`su]` din p`mânt [i crengi, dovedind
astfel c` lutul este un material versatil, la \ndemâna oricui. De la o
simpl` joac`, discu]ia a avansat spre tehnicile de folosire a p`mân-
tului, care au fost analizate [i puse \n practic` \n cadrul conferin]ei
Lehm 2008, care a avut loc la Koblenz \n luna octombrie.
Subiectele prezentate cu aceast` ocazie au fost trecute \n revist` la
\ntålnirea Arhiterra, \nso]ite de proiec]ii ale unor imagini din timpul
conferin]ei.

www.oar.org.ro

|ntålnirea Grupului
Arhiterra

Muzeul Zambaccian
s-a redeschis
Dup` opt luni \n care a fost \nchis pentru desf`[urarea
unor lucr`ri de renovare [i consolidare, Muzeul K.H.
Zambaccian [i-a redeschis por]ile \n ziua de 20 noiembrie.
|n urma extinderii spa]iului de expunere, o \ntreag` sal` a
fost dedicat` lucr`rilor de grafic` semnate de arti[ti ca
Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza sau Theodor Pallady.
Colec]ia Zambaccian, ad`postit` \n casa colec]ionarului,
proiectat` de arhitectul C.D. Galin, a fost deschis` pentru
vizitare \nc` din anul 1942. Pentru l`rgirea spa]iului de
expunere, construc]ia ini]ial` a fost extins` \n 1957.
Adev`rat Mecena al vremurilor sale, Krikor H.
Zambaccian (1889-1962) a jucat un mare rol \n
descoperirea [i lansarea unora dintre cei mai importan]i
arti[ti romåni din secolul XX, ca Alexandru Ciucurencu,
Ion }uculescu sau Corneliu Baba. Colec]ia sa se constitu-
ie \ntr-o adev`rt` istorie a artei moderne din Romånia,
cuprinzånd picturi realizate de arti[ti ca Theodor Aman,
Nicolae Grigorescu {tefan Luchian, Nicolae Tonitza sau
Camil Ressu [i sculpturi de Constantin Bråncu[i [i Dimitrie
Paciurea. Extrem de valoroas` este [i colec]ia de art`
francez`, con]inånd 19 pånze semnate de mae[tri
prezen]i \n marile muzee de art` ale lumii, de la marele
reprezentant al romantismului, Delacroix, la impresioni[ti
ca Renoir sau Pissarro, la Cézanne, precursor al artei mo-
derne, [i pån` la Picasso [i Matisse. Pentru prima dat`,
aceast` parte a colec]iei Zambaccian va putea fi admirat`,
\n totalitate, de amatorii de art`.

www.mnar.arts.ro
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Filiala Bra[ov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitec]ilor din Romånia organizeaz` \ntre
9 [i 19 decembrie 2008 S`pt`måna Arhitecturii Bra[ov. Evenimentul concentreaz` o
serie de manifest`ri, dintre care cea mai notabil` este cea de-a doua edi]ie a expozi]iei
„Arhitectura 07-08”, ocazie de a prezenta [i premia lucr`rile realizate de arhitec]ii din
Filial`. Prezentarea lucr`rilor, jurizarea [i premierea se realizeaz` pe patru categorii:
Arhitectur` sub 1.000 mp, Arhitectur` peste 1.000 mp, Amenaj`ri Interioare,
Restaurare [i Urbanism. Juriul este format din arhitec]i romåni consacra]i, printre care
se num`r` {tefan Lungu, Dan Marin sau Gabriel Ro[ca. 
Ajuns` la cea de-a treia edi]ie, expozi]ia „Viziuni de Arhitectur` 2008” prezint`
proiectele de diplom` ale tinerilor absolven]i, realizate pe situri din jude]ul Bra[ov.
Temele sunt, de obicei, alese în func]ie de necesit`]ile ora[ului sau de zonele cu dez-
volt`ri problematice, iar proiectele evoc` o imagine vizionar` asupra unor posibile
evolu]ii ale acestor zone. În acela[i timp, formatul de proiect de diplom` le ofer` tine-
rilor arhitec]i libertate de exprimare, f`r` restric]ii constructive sau financiare.
Pornind de la o idee a lui {erban Sturdza, expozi]ia intitulat` „Agresiuni” reprezint` o
etap` a proiectului cu acela[i nume, prin care se dore[te editarea unui album
\nf`]i[ånd agresiuni majore la care asist`m [i care duc la degradarea iremediabil` a
unor monumente, situri istorice, cl`diri cu valoare arhitectural` deosebit`, parcuri [i
gr`dini, sau la ocuparea spa]iilor verzi cu construc]ii. Expozi]ia de la Bra[ov prezint`
exemple de astfel de agresiuni din jude]ele Bra[ov, Covasna [i Harghita, materialele
fiind trimise de arhitec]i din zon`. 
„Cartierul general” al S`pt`månii Arhitecturii Bra[ov este Casa Medieval`, redeschis`
publicului dup` un stagiu de restaurare de mai mult de zece ani. Prin evenimentul de
pre-inaugurare, numit „|n Construc]ie”, din perioada S`pt`månii Arhitecturii, se
urm`re[te introducerea \n circuitul cultural al Bra[ovului a Casei Medievale, care va
g`zdui, \n viitor, Muzeul Etnografic al jude]ului. 

Pe 20 noiembrie a avut loc lansarea partene-
riatului dintre Prim`ria Municipiului Bucure[ti
[i Teatrul Na]ional Bucure[ti pentru revi-
talizarea Pie]ei Universit`]ii [i transformarea
ei \ntr-un spa]iu public coerent, care s`
faciliteze interac]iunea social`. La eveniment
au luat cuvåntul Ion Caramitru, directorul
TNB, [i Arhitectul {ef al Capitalei, George
P`tra[cu. 
|ntr-o prim` faz` a proiectului, va fi demarat
procesul de reabilitare [i recondi]ionare a
cl`dirii Teatrului Na]ional Bucure[ti. Scopul
este de a aduce acest „edificiu etalon al cul-
turii romåne[ti”, cum l-a numit Ion
Caramitru, mai aproape de oameni. Astfel,
dup` terminarea lucr`rilor, a c`ror durat`
estimat` este de trei ani, cl`direa Teatrului
Na]ional va putea fi accesibil` publicului
\ncepånd cu ora 12, iar \n foaier vor fi ame-
najate galerii de art`, cafenele [i libr`rii.
Toate acestea vor transforma TNB, dintr-o
institu]ie distant`, \ntr-un spa]iu public
c`utat de oameni, destinat relax`rii [i socia-
liz`rii. Chiar dac` toate s`lile vor trece prin
procesul de reamenajare, teatrul nu \[i va
\ntrerupe activitatea, continuånd s` ofere
publicului spectacole de calitate. Proiectul de
reabilitare cuprinde [i amenajarea unei s`li \n
aer liber, unde vor avea loc reprezenta]ii pe
durata stagiunii de var`. 
Dup` terminarea lucr`rilor la cl`direa pro-
priu-zis`, Prim`ria va organiza un concurs de
urbanism, avånd ca obiectiv reconfigurarea
spa]iului public din zona TNB, punctul 0 al
capitalei. Conform Arhitectului George
P`tra[cu, aceast` zon` constituie un tip de
spa]iu public maltratat [i, prin urmare, apare
nevoia de a re-aduce oamenii spre ora[ul lor,
de a recupera [i reabilita aceast` zon`, atåt
de reprezentativ` pentru Bucure[ti. / Anca
Rotar

Parteneriat
pentru 
reabilitarea
Pie]ei
Universit`]ii
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Expozi]ia firmei Aqua Creations a impresionat vizitatorii celei

de-a dou`sprezecea edi]ii a evenimentului Designers’ Saturday,

desf`[urat` \n Langhenthal, Elve]ia, pe 8 [i 9 noiembrie 2008. |n

colaborare cu distribuitorul elve]ian Sphinx Lichttechnik, Aqua

Creations a ales prestigioasa fabric` de textile [i decora]iuni

Creation Baumann ca spa]iu de expunere. 

Astfel, obiectele au fost \napoiate locului lor de origine, fabrica,

numit` de marele arhitect Le Corbusier „locul de na[tere al

re\nnoirii culturale”. Aspectul dramatic [i neconven]ional al

spa]iului de expunere a permis crearea unui mediu artificial, o

lume compus` din sunet, lumin` [i mi[care. Muzica hipnotic` [i

dansul corpurilor de iluminat \n form` de creaturi marine, 

semnate Aqua Creations, i-au fascinat pe vizitatorii care, pentru

cåteva minute, s-au crezut transporta]i \ntr-un univers fantastic,

abisal. Obiectele expuse, atåt crea]ii noi, cåt [i piese de rezis-

ten]`, au oferit o perspectiv` asupra lumii create, cu mult` 

delicate]e [i aten]ie la detaliu, de Ayala Serfaty, fondatoarea

Aqua Creations.

http://www.designerssaturday.ch
http://aquagallery.com

Cea de-a [aisprezecea edi]ie a Congresului de Arhitectur` de la Viena a
avut loc såmb`t`, 22 noiembrie 2008, iar tema evenimentului a fost
reprezentat` de rela]ia dintre poten]ialul arhitectului [i caracteristicile
uneltelor cu care el lucreaz`. |n arhitectur`, procesul de crea]ie nu ia
sfår[it niciodat` [i fiecare nou proiect ridic` acelea[i \ntreb`ri, referitoare
la modul \n care instrumentele de care dispune arhitectul pot fi folosite
pentru a-i pune \n practic` ideile. Cum se \nva]` arhitectura? Care sunt
uneltele necesare pentru practicarea ei? Procesul de crea]ie poate fi dez-
voltat \n mod implicit sau se poate concretiza \n practici specifice unui
anumit birou de arhitectur`. Aceast` mare tem`, a crea]iei \n arhitec-
tur`, a fost explorat` [i \n cadrul expozi]iei „Architektur beginnt im
Kopf. The Making of Architecture”, care a prezentat metodele [i surse-
le de inspira]ie ale unor arhitec]i [i designeri ca Gary Chang, Hermann
Czech, François Roche sau Astrid Piber /UNStudio. 
Gazd` a Congresului, Centrul de Arhitectur` din Viena a \mplinit cinci-
sprezece ani pe 10 decembrie. Dup` o inaugurare „de prob`”, \n data
de 28 iunie 1993, [i avånd sediul \n acea parte a Vienei care avea s`
devin` Cartierul Muzeelor, Centrul a reu[it s` demonstreze c` este o
institu]ie necesar`, \nc` din primul an de activitate. De-a lungul anilor
care au urmat, a fost deschis` biblioteca Centrului, care a achizi]ionat
Arhiva Achleitner, iar institu]ia s-a implicat \n organizarea de numeroase
programe educa]ionale. |n cei cincisprezece ani de existen]`, Centrul a
organizat 162 de expozi]ii, 330 de evenimente [i 600 de „pelerinaje
arhitecturale”, devenind unul dintre cei mai importan]i actori la nivel
global, \n domeniul studierii arhitecturii. / Anca Rotar

Congresul de
Arhitectur` de la
Viena

Aqua Creations la
Designers’ Saturday

Anul acesta, premiul bienal International High Rise Award,

\nfiin]at \n 2003 pentru a recunoa[te realiz`rile remarcabile din

domeniul construc]iei de cl`diri \nalte, a fost cå[tigat de presti-

giosul birou Foster + Partners, pentru Turnul Hearst din New York.

Juriul interna]ional, prezidat de Alejandro Zaera Polo, a apreciat

faptul c` Turnul Hearst ofer` o alternativ` \n raport cu procedeul

tradi]ional de a „a[eza unul peste altul etaje construite pe baza

aceluia[i plan”, devenind „un prototip pentru construc]iile \nalte

care vor fi ridicate \n viitor”.

Prezent la ceremonia de premiere, Lordul Norman Foster s-a

declarat „\ncåntat de faptul c` Turnul Hearst a fost onorat prin

acordarea acestui premiu prestigios. Datorit` unui client vizionar

[i a unui mare ora[, Turnul poate str`luci ast`zi pe cerul New

Yorkului. El reprezint` realizarea planului original al lui William

Randolph Hearst de a construi un turn \n Manhattan [i a fost un

adev`rat privilegiu s` readucem la via]` acest vis, construind un

nou sediu, sustenabil, pentru corpora]ia Hearst.” 

Turnul a fost terminat \n 2006 [i, num`rånd 46 de etaje, domin`

cl`direa vecin` stil Art Nouveau, de doar 6 etaje. Noul sediu al

corpora]iei Hearst este [i prima cl`dire comercial` din New York

care, func]ionånd pe baza unei strategii progresive de protec]ie a

mediului, a primit punctajul maxim din partea LEED (Leadership

and Environmental Design). / Anca Rotar

Turnul Hearst

 



evenimentrubrica externrubrica
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Prilej de onorare a muncii, ideilor [i aspira]iilor arhitec]ilor din
toat` lumea, Festivalul Interna]ional de Arhitectur` de la
Barcelona a avut loc \ntre 22 [i 24 octombrie. Cele 96 de cl`diri,
\nscrise \n 16 categorii, care au concurat anul acesta pentru titlul
de „Cl`direa anului” au demonstrat c` arhitectura din ziua de
ast`zi tinde spre un stil universal, p`strånd, \n acela[i timp, anu-
mite caracteristici regionale. 
Mult-råvnitul titlu a revenit sediului noii facult`]i din cadrul
Universit`]ii Luigi Bocconi din Milano, proiectat de firma irlandez`
Grafton Architects. Directorul festivalului, Paul Finch, a prezentat
noua structur` ca pe o realizare remarcabil` a designului tridi-
mensional, aflat` \n interac]iune cu restul ora[ului. Juriul, prezidat
de Robert Stern, c`ruia i s-au al`turat Cecil Balmond, Ricky
Burdett, Charles Jencks [i Süha Özkan, a apreciat solu]ia structu-
ral` propus` de Grafton Architects, de a suspenda birourile a
1.000 de profesori deasupra unui hol subteran. Reprezentånd o
altfel de abordare a mega-structurilor moderniste, facultatea
„aduce ora[ul \n campus”, legånd astfel via]a de zi cu zi din
Milano de via]a Universit`]ii.
Conform regulamentului, titlul de „Cl`direa anului” se acord`
unei construc]ii care a fost, \n prealabil, desemnat` cå[tig`toare
\n cadrul uneia dintre cele 16 categorii ale concursului. Astfel,
ini]ial, cl`direa proiectat` de Grafton Architects a cå[tigat premiul
categoriei Educa]ie.
|n ceea ce prive[te restul cå[tig`torilor, la categoria Civic, dis-
tinc]ia a fost acordat` firmei Buro II, pentru Centrul Interna]ional
de Conferin]e Guangzhou Balyun din China, iar la categoria
Cultur` s-a remarcat cl`direa Operei din Oslo, proiectat` de
Snøhetta. Categoria Energie [i Reciclare a adus un premiu firmei
Batlle & Rig Architects, pentru proiectul de re-amenajare a zonei
pentru colectarea de[eurilor La Valle den Joan, din Spania, \n timp
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ce Weiss/Manfredi a cå[tigat la categoria Natur`, cu Olympic
Sculpture Park, din cadrul Muzeului de Art` din Seattle. Firma
Bjarke Ingels Group (BIG) a primit un premiu pentru locuin]ele
proiectate \n zona de munte a Danemarcei, iar premiul categoriei
Locuin]e Private i-a revenit lui Sou Fujimoto. Centrul Cultural
Nk’Mip din Canada a reprezentat un proiect cå[tig`tor pentru
Hotson Bakker Boniface Haden Architects, la categoria Vacan]`. 
Cå[tig`tor al sec]iunii S`n`tate a fost desemnat FAREstudio, cu
Centrul „G. Kambou” pentru Bun`starea Femeilor, din Burkina
Faso. Cea mai apreciat` cl`dire de birouri a fost Duoc Corporate
Building, din Chile, proiectat` de Sabbagh Arquitectos, iar \n ceea
ce prive[te recreerea, juriul a apreciat ad`postul pentru oi al firmei
70F Architecture. La categoria Vechi + Nou, cå[tig`tori au fost
Foster + Partners, care au proiectat Curtea Robert & Arlene
Kogod, \n cadrul Institutului Smithsonian, din Washington DC.
Noul spa]iu aduce o not` de prospe]ime unei structuri existente,
printr-un coviltir cu temperatur` reglabil`, modernitatea sa
r`månånd \ns` tributar` tradi]iei. Meixner Schlüter Wendt
Architekten a cå[tigat premiul pentru arhitectur` religioas`, cu
biserica proiectat` \n Dornbusch, Germania. Coop Himmelb(l)au,
au fost cå[tig`torii sec]iunii Produc]ie, cu pavilionul de expozi]ie
BMW Welt, iar firmei Wingårdh Arkitektkontor AB i-a fost acor-
dat premiul pentru arhitectur` comercial`, pentru complexul
K:Fem din Suedia. 3LHD Architects au fost premia]i pentru sta-
dionul din Bale, Croa]ia, iar marea arhitect` Zaha Hadid, a fost
premiat` pentru sta]ia de telecabin` Nordpark din Austria. / Anca
Rotar
www.waf.com

Foto: © WAF
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Ideea de locuin]` pe ap` duce cu gåndul la primitivism, \n sensul de
paradis pierdut al umanit`]ii, la o rela]ie cu natura care oscileaz` \ntre
lupt` [i armonie, dar este mereu una extrem de apropiat`. Locuin]ele
lacustre apar acum ca parte a unui trecut foarte \ndep`rtat sau ca
structuri tipice popula]iilor de pescari s`raci din ]`rile exoticului
Orient.  
|ns`, \n contextul \n care catastrofele naturale [i schimbarea 
climateric` au devenit o realitate care nu mai poate fi evitat`, iar arhi-
tectura ecologic`, auto-sustenabil` se impune din ce \n ce mai mult,
la scar` mondial`, conceptul arhaic de locuin]` lacustr` este [i el recu-
perat [i transfigurat, prin intermediul tehnicilor moderne.
Jules Verne estima \n 1885 c`, atunci cånd continentele vor fi går-
bovite sub povara structurilor construite de om, nu vom avea alt`
solu]ie decåt s` \n`l]`m cl`diri pe mare. Chiar dac` acest moment
este \nc` departe, peste tot \n lume a \nceput s` se construiasc` de-a
lungul cursului råurilor [i chiar pe ]`rmurile m`rii, cele din urm` con-
stituind zone care merit` s` fie valorificate cu atåt mai mult cu cåt
majoritatea ora[elor de dimensiuni medii [i mari sunt situate \n
apropierea m`rilor [i oceanelor. |n plus, unele state, cum ar fi
Singapore, Monaco sau Dubai, a c`ror economie se dezvolt` rapid, se
confrunt` [i cu o cre[tere demografic`, iar lipsa de spa]iu le determin`
s` \[i \ndrepte eforturile asupra cuceririi \ntinderilor de ap`, dup`
modelul Olandei, care a smuls m`rii o bun` parte din teritoriile sale.   
Aceast` nou` tendin]`, a construirii pe ap`, se afl` \n contrast cu
ambi]ia de a ridica structuri din ce \n ce mai \nalte, de a locui pe ver-
tical`, la altitudini de aproape un kilometru. Alegerea de a construi pe
ap` simbolizeaz` o re-apropiere de natur`, o dorin]` de introspec]ie,
o \ncercare de a se elibera de constrångerile unui mediu ultra-tehno-
logizat. / Anca Rotar
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Târgul de carte Gaudeamus din acest an s-a dovedit a fi un adev`rat
manifest pentru cultur`: peste 400 de participan]i, peste 100.000 de
vizitatori [i vânz`ri record. Din mul]imea de c`r]i lansate la eveniment,
ne-am oprit la una: „Arhitectura militar` bastionar` \n România –
Cetatea Timi[oarei”.
„Cetatea Timi[oarei” este primul volum dintr-o serie unic` pe plan
autohton ce vizeaz` arhitectura militar` din punct de vedere istoric [i
teoretic. Colec]ia \[i propune s` prezinte succesiv toate cet`]ile
române[ti de tip bastion, prima fiind Timi[oara, atât pentru dimensiu-
nile sale, cât [i pentru faptul c` este cea mai spectaculoas` cetate 
bastionar` din Europa Central` [i de Est, dup` cum afirm` autorul, arh.
Valentin Capotescu.
Având imaginea \n prim-plan, cartea se dore[te a fi \n egal` m`sur` un
tratat de istorie [i teorie a arhitecturii militare, cât [i o reprezentare
vizual` a istoriei ora[ului, \n volumul de fa]` reg`sindu-se imagini cu
restaur`ri digitale din diferite etape importante \n evolu]ia ora[ului [i
suprapuneri de planuri vechi cu reprezent`ri ale ora[ului actual.
Structurat \n 12 capitole, volumul prezint` pe scurt aspectele ce au
marcat evolu]ia Timi[oarei de-a lungul timpului. Pornind de la un scurt
istoric [i o expunere cronologic` a evenimentelor semnificative, autorul
continu` cu elemente de teorie a fortifica]iilor militare, explicând prin
scheme grafice modul \n care a evoluat artileria [i cum aceasta a afec-
tat dezvoltarea ora[ului. Dintre reprezent`rile tridimensionale,
men]ion`m reproducerea asediului din 1716, cu detalii asupra cor-
purilor de armat`, perspectiva aerian` f`când posibil` \n]elegerea 
propor]iilor acestui eveniment. De asemenea, pot fi reg`site diferite
proiecte de fortificare a Timi[oarei, realizate de austrieci, [i reprezent`ri
grafice ale cet`]ii turce[ti, realizate de Radu Oltean; sunt detaliate ele-
mentele componente ale cet`]ii [i harta militar` de la 1808, aflat` la
Muzeul Militar Na]ional Bucure[ti; este explicat conceptul de ora[ ideal,
Timi[oara fiind un bun exemplu \n acest sens [i sunt prezentate diferite
fotografii de epoc` al`turi de imagini cu r`m`[i]ele actuale. Elementele
de teorie [i arhitectur` militar` nu vor fi reluate \n urm`toarele volume.
Volumul se remarc` prin multitudinea documentelor vizuale (planuri,
h`r]i, fotografii, reprezent`ri tridimensionale), calitatea studiului teoriei
arhitecturii militare [i istoriei ora[ului [i, nu \n ultimul rând, prin origina-
litatea ini]iativei. Sper`m c` celelalte volume nu se vor l`sa mult 
a[teptate [i c` vor completa cât mai curând acest gol din istoria arhi-
tecturii române[ti: arhitectura bastionar`.
Arhitectul Valentin Capotescu s-a n`scut \n Timi[oara anului 1979, a
absolvit Colegiul Na]ional C.D. Loga \n 1998 [i Facultatea de
Arhitectur` din cadrul Universit`]ii „Politehnica” \n 2005, iar \n 2006 a
ob]inut masterul \n Urbanism. |n prezent, este doctorand la Facultatea
de Construc]ii sub \ndrumarea prof. dr. ing. Valeriu Stoian [i asistentul
prof. dr. Arh. Teodor O. Gheorghiu la Facultatea de Arhitectur`. /
Loredana Stasisin
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Global Housing
Projects. 25
Buildings Since
1980
Actar, 2008

Problema locuirii colective devine cu atåt mai
pregnant` cu cåt popula]ia lumii se afl`
\ntr-o continu` cre[tere, iar ora[ele devin din
ce \n ce mai aglomerate. Departe de a fi
monotone, solu]iile oferite de arhitec]i sunt
extrem de variate [i versatile, adaptåndu-se
la zona \n care se construie[te [i la contexul 
arhitectual oferit de ora[. Conceput aseme-
nea unui inventar-manual, volumul de fa]`
prezint` o selec]ie de proiecte de locuin]e
colective din toat` lumea, realizate dup`
1980, de arhitec]i recunoscu]i la nivel inter-
na]ional, printre care se reg`sesc Jean
Nouvel, Álvaro Siza, Rem Koolhas [i Herzog
& de Meuron. Fotografiile alb-negru ale imo-
bilelor sunt \nso]ite de texte descriptive [i de
planurile [i schi]ele arhitec]ilor. Departe de a
se limita la prezentarea de proiecte, volumul
cuprinde [i o serie de dialoguri cu arhitec]i,
activånd \n Europa, America de Sud sau Asia,
care vorbesc despre modul lor de abordare a
locuirii colective, \n contextul aglomer`rii
urbane.

MAD Dinner
Actar, 2008

Descris` ca „prima carte dedicat` celor mai
\nfometa]i arhitec]i din China”, MAD Dinner
reprezint` o prim` \ncercare de sintetizare a
lucr`rilor [i modului de gåndire al noncon-
formistului birou de arhitectur` MAD din
Beijing. Volumul este construit \n jurul unei
serii de interviuri, concepute asemenea unor
dialoguri \n jurul mesei de sear`, \n care cei
de la MAD nu r`spund, ci adreseaz`
\ntreb`rile unei serii de invita]i. Guest list-ul
este extrem de variat, de la arhitec]i ca
Patrick Schumacher, la critici de art`, curatori
de expozi]ii [i scriitori, cuprinzånd chiar [i un
hair stylist din Beijing. Impresionant este dia-
logul imaginar cu Mies van der Rohe, \n care
r`spunsurile pe care marele arhitect le-ar fi
avut pentru MAD apar sub forma punctelor
de suspensie. Filozofia MAD nu este nicio-
dat` afirmat` explicit, ea reiese din \ntreb`ri
sau fragmente de articole, din impresiile
oferite de cei intervieva]i, din imagini atåt ale
unor proiecte, fie semnate MAD, fie care au
constituit o surs` de inspira]ie pentru ei, sau
chiar din poezii. Pe scurt, o carte surprin-
z`toare, non-conformist`, care pledeaz`
pentru l`rgirea orizonturilor celor implica]i \n
domeniul arhitecturii, prin apropierea de
oameni.

Shanghai
Transforming
Actar, 2008

|n ultimii ani, China a devenit un adev`rat
p`månt al f`g`duin]ei pentru arhitec]ii care
g`sesc aici locul ideal pentru cele mai
\ndr`zne]e proiecte ale lor, \n urma
restric]iilor [i limit`rilor impuse \n cadrul
ora[elor din Europa [i Statele Unite.
Shanghai dispune de un poten]ial remarca-
bil, care \l face s` apar` ca o nou`  [ans`
pentru arhitectur` [i urbanism. |n timp ce
alte ora[e chineze urm`resc s` \[i transforme
imaginea prin construirea de structuri
impozante – exemplul notabil fiind cel al
Beijingului  – Shanghai, viitoare gazd` a Expo
2010,  urm`re[te ca, prin transformarea sa,
s` reinventeze rela]iile din cadrul ora[ului.
Volumul de fa]` se axeaz` asupra uimitoarei
metamorfoze prin care trece Shanghai, la
nivel arhitectural, economic [i social,
urm`rind s` \i fac` pe cititori s` \n]eleag`
mecanismul acestei schimb`ri. Adev`rat
studiu interdisciplinar, volumul cuprinde o
selec]ie  generoas` de imagini reprezentative
din Shanghai, \nso]ite de texte semnate de
fotografi, sociologi, designeri, dar [i de
arhitec]i ca Robert Venturi sau Denise Scott
Brown, pentru care explorarea poten]ialului
de transformare a unui singur ora[ reprezint`
o privire spre viitor. 
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office@prior.ro 


	03.pdf
	4-9.pdf
	10-13.pdf
	14-19.pdf
	20-31.pdf
	32-35.pdf
	36-38.pdf



