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Stima]i arhitec]i,
Conducerea Ordinului Arhitec]ilor Bucure[ti
v` aduce la cuno[tin]` dorin]a sa de a pro-
mova transparen]a \n ceea ce prive[te
activit`]ile [i deciziile sale. 
|n consecin]`, buletinul „Arhitec]ii [i
Bucure[tiul”, distribuit gratuit tuturor 
membrilor filialei, va \ncerca s` prezinte
mai elocvent toate activit`]ile Ordinului [i
problemele cu care acesta se confrunt`.
Buletinul „Arhitec]ii [i Bucure[tiul” poate fi
desc`rcat în format .pdf de pe site-ul ofi-
cial al Ordinului accesând adresa: 

www.oar-bucuresti.ro
Pentru o mai bun` comunicare cu to]i mem-
brii Filialei Bucure[ti, v` invit`m s` v`
exprima]i opiniile legate de activitatea OAR
Bucure[ti [i de ceea ce ar trebui s` reprez-
inte priorit`]ile de ac]iune ale organiza]iei
noastre. 
Am dori, de asemenea, s` ne indica]i
subiectele pe care s` le abord`m \n
numerele viitoare ale Buletinului „Arhitec]ii
[i Bucure[tiul”.
V` mul]umim [i a[tept`m r`spunsurile dum-
neavoastr`!
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Foto copert`: {erban Bonciocat

|n catalogul Anualei de Arhitectur`
Bucure[ti 2009, la pagina 28, creditele
proiectului „Ansamblu reziden]ial My
Dream” au fost men]ionate gre[it. Ne
cerem scuze autorilor [i men]ion`m pe
aceast` cale creditele corecte: Quatro
Design, arh. Sorin Puran, arh. Ileana
Ristea, arh. Andrei Stoianovici, R`zvan
Mitrea, arh. Oana Udrea. 
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ARHITEC}II {I BUCURE{TIUL #244

Alc`tuirea Comisiei: Sorin Gabrea, Doina Bubulete,
Casandra Ro[u, Vlad Cavarnali, Constantin Enache,
Tiberiu Florescu, Dan Marin, Dan {erban, Dorin {tefan.
Din partea Serviciului Circula]ie a fost prezent` doam-
na Elena Boghin`. A participat la discu]ii [i dl.
Gheorghe P`tra[cu, arhitect-[ef al Capitalei. Au fost
dezb`tute urm`toarele documenta]ii: 

PUZ {os. Fundeni, S.2 / 
proiectant SC ROSTRADA SA

Pe un lot de circa 90.000 mp, de]inut \n coproprietate de
c`tre doi asocia]i, se dore[te construirea unui ansamblu
reziden]ial cu un regim \nalt, cu func]iuni ata[ate locuirii
(spa]ii comerciale, dar [i birouri, hoteluri), motiv pentru care
s-ar dori trecerea \ncadr`rii zonei \n L1A. Se mai arat` c` s-a
p`strat o distan]` minim` pån` la lac de 30 m, o retragere
fa]` de carosabil de 10 m [i se propun, ca inten]ie, indica-
torii urm`tori: 30% pentru POT, 3,2 CUT [i o \n`l]ime
maxim` de P+14. Pentru a se trece la faza urm`toare a
proiectului, se solicit` avizul de oportunitate. 
Constantin Enache se declar` \n favoarea propunerii, ca
principiu, deoarece este de p`rere c` „pe malul lacului nu
trebuie s` apar` o populare de teritoriu cu vili[oare; cred [i
c` prevederile PUG [i ale PUZ S.2 mai trebuie rev`zute [i

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

Continu`m informarea membrilor OAR asupra [edin]elor
de avizare s`pt`mânale ale Comisiei Tehnice de
Urbanism [i Amenajare a Teritoriului, \n noua sa
formul`. Selec]ia urm`toare a folosit drept criterii
calitatea proiectelor aduse \n discu]ie [i gradul lor de
reprezentativitate pentru ora[, caracterul lor problematic
[i specificitatea local`. {edin]ele Comisiei sunt con-
semnate de domnul Constantin Hostiuc.

16 SEPTEMBRIE 2009

      



este s` stabilim ni[te norme minimale. Ca atare, v` rog s`
r`spunde]i urm`toarelor solicit`ri, \n condi]iile \n care se
accept`, \n principiu, inten]ia de modificare a caracterului
zonei: prevederile ce se vor desprinde din studiul Dvs. s`
fie extinse pe ambele p`r]i ale zonei studiate [i pe viitor
afectate; s` fie clarificat situl din punct de vedere 
arheologic; s` fie stabilit corect [i eficient calculul echipa-
mentelor publice [i al echip`rilor edilitare; s` se realizeze o
bun` corelare a infrastructurii cu partea destinat` publicului
[i uzului privat; s` fie extins` circula]ia [i s` fie realizat un
studiu de trafic detaliat. La acestea, Gheorghe P`tra[cu
adaug` dorin]a personal` ca indicatorul CUT s` fie cåt mai
mic, pentru c` o arhitectur` reziden]ial` cu un CUT de
peste 2,5 este grea, dificil` [i creeaz` foarte multe pro-
bleme pentru locuitorii ei. 

PUZ Str. Polon` 125, S.2 / proiectant PZP Arhitectur`
(revenire)

|n prezentare se arat` c`, urmåndu-se sugestiile Comisiei,
s-a revenit cu o gam` de solu]ii de arhitectur` care s`
sus]in` propunerea de urbanism [i care s` dovedeasc`
posibilitatea locuirii \n formula [i \n loca]ia preconizat`. |n
principal, s-a \ncercat reformularea morfologiei blocului,
astfel \ncåt distan]ele de pån` la vecin`t`]i s` nu creeze
prejudicii niciuneia dintre p`r]i. Una dintre solu]ii reprezint`
o construc]ie mai \ntins` \n partea de jos, deci mai pu]in
\nalt`, \ns` apropiindu-se de parterul vecin, iar o alta o
cl`dire ceva mai \nalt`, dar care creeaz` un spa]iu de
respiro fa]` de vizavi. |n ambele cazuri, problema impor-

c` este mult mai potrivit`, \n aceast` zon` [i \n altele de
acela[i tip, o locuire colectiv`. Ceea ce este obligatoriu de
f`cut este l`rgirea drumului astfel \ncåt el s` poat` primi
cl`diri ceva mai \nalte, pentru c`, la starea lui actual`, acest
lucru nu este posibil. Mai trebuie neap`rat verificate
re]elele [i echipamentele din teritoriu, pentru c` \n zon` vor
ap`rea, ca urmare a acestei popul`ri, un num`r relativ mare
de oameni, cu copii, de unde probleme de dot`ri de cartier
– [coli, gr`dini]e, cre[e, spitale [.a.m.d.”. 
Dan {erban dore[te [i el acela[i lucru – structurarea zonei
pe zone publice [i pe dot`ri. 
Sorin Gabrea atrage aten]ia asupra unor probleme
numeroase pe care situl le-ar reclama spre rezolvare \nainte
de abordarea PUZ: „Exist` \n zon` un sit arheologic auten-
tificat, iar pentru clarificarea situa]iei acestuia vor fi 
necesare discu]ii cu istoricii, care s` confirme dac` terenul
poate fi degrevat de aceste sarcini; de aici vor rezulta,
fire[te, condi]ion`ri [i restric]ii, care ar trebui bine cunos-
cute \nainte de \ntocmirea documenta]iei; \n mod evident,
este necesar [i un studiu de trafic care s` clarifice mult mai
bine rela]ia zonei cu {os. Fundeni, ca [i modul \n care se va
face intrarea [i ie[irea \n ansamblu”. 
Casandra Ro[u observ` c`, \n documenta]iile privitoare la
locuirea pe mal de lac, regulamentele \n vigoare prev`d 
50 m pentru zona de protec]ie [i doar \n cazuri speciale,
bine documentate, aceast` marj` poate sc`dea la 30;
dore[te s` [tie dac` o asemenea situa]ie exist` [i dac`
este justificat`, iar, dac` acest lucru \nc` nu exist`, s` fie
luat \n calcul la \ntocmirea documenta]iei. 
Dan Marin ar dori s` [tie „la ce anume se refer` oportuni-
tatea avizului – la modificarea unui anume regulament 
existent sau la propunerea unei posibilit`]i de dezvoltare?
Oricum, dac` aceast` instituire de regul` nou` se va pro-
duce, firesc ar fi ca ea s` func]ioneze pentru toat` zona, iar
condi]iile care vor fi instituite aici s` se extind`”. 
Sorin Gabrea: „Pentru echiparea terenurilor, chiar [i \n
momentul de fa]`, exist` un singur regulament \n vigoare,
cel din 1968, iar dac` metodologia lui [i indicatorii se
p`streaz`, lucrurile vor evolua \n r`u; ceea ce putem face

5www.oar-bucure[ti.ro
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tant` r`måne cea a calcanului, care ar \nchide nepl`cut
perspectiva locatarilor. Dan {erban sugereaz` o rezolvare
decorativ` a peretelui. Constantin Enache opteaz` pentru
solu]ia blocului \n trepte retrase succesiv, dar Tiberiu
Florescu este de p`rere c`, \n eventualitatea unei alinieri
„interioare”, o cl`dire mai net definit` ar putea servi drept
reper pentru viitor. Dorin {tefan: „Sunt con[tient c`, de
obicei, toat` lumea apreciaz` c` o simplificare a volume-
triei ar trebui s` fie una dintre caracteristicile bune ale 
arhitecturii Bucure[tiului; personal, \n acest caz am s`
votez \mpotriva acestei p`reri, pentru c`, la arhitectura [i
a[a destul de plat` a Capitalei, nu cred c` trebuie s` mai
ad`ug`m alte silozuri corecte [i stupide. Ca atare, votez
pentru solu]ia blocului \n trepte.”
Pentru aceea[i solu]ie voteaz` [i Dan Marin [i Doina
Bubulete. 
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): Se avizeaz` favorabil, urmare a
exprim`rii voturilor membrilor Comisiei, pentru solu]ia de
arhitectur` P+6, varianta cu retrageri, POT urmånd a nu
dep`[i 70%. 

PUZ Str. Fabrica de C`r`mid` – Lacul Grivi]a, S.1 /
proiectant GERMAN ARCHITECTS&PARTNERS

La Sudul Lacului Grivi]a, pe loca]ia fostei baze sportive
Pesc`ru[ul (scoas` din circuitul sportiv de o documenta]ie
anterioar`, dup` cum aminte[te Pre[edintele Comisiei), pe
un teritoriu de 5,6 ha [i cu o retragere de 50 m fa]` de
pånza de ap`, se dore[te realizarea unui vast complex rezi-
den]ial. Conceptul folosit pentru a motiva [i propunerea de
arhitectur` [i pe cea de urbanism este cel al „filtrului” care
vizeaz` simultan [i accesarea lacului, dar [i „siluetarea”
malului urban, dinspre lac. Trama stradal` autonom`, f`r`
servitu]i, propune integrarea noii circula]ii \n ]esutul vechi,
\n sensul urm`rii unei trame de tip radial. POT maxim va fi
de 28%, CUT de 1,7, iar \n`l]imea blocurilor se va grada de
la P+7, la strad`, la P+4, spre lac. |n prezentarea de arhi-
tectur` se arat` c` s-a dorit realizarea unor cur]i interioare
cu gr`dini, ca [i a unor cur]i de lumin` care s` permit`
racordarea blocurilor \n locurile de curbur`; terasarea
folosit` ca principiu preia [i diferen]a de nivel existent`. La
parterul multor blocuri vor func]iona magazine, farmacii,
gr`dini]e [i alte dot`ri de cartier, pentru moment absente. 
Casandra Ro[u consider` c` densitatea propus`, \n ciuda
ariei generoase a lotului, este prea mare, mai ales dac` ar
fi con[tientizat faptul c` ea trebuie corelat` [i cu zonele

\nvecinate. „Cl`dirile dense fac locul s` piard`.”
Vlad Cavarnali este aproape de aceea[i p`rere – \n`l]imea
ar trebui redus`, iar rela]ia zonei studiate cu vecin`tatea
este slab precizat`. 
Tiberiu Florescu: „Dou` imposibilit`]i – nu e posibil`
legarea unui fund de lot cu locuin]a colectiv`; nu e posibil
s` facem o [coala la parterul blocului.”
Constantin Enache: „Pe locul fostei Fabrici de C`r`mid`
terenul «cade» [i, ca atare, a fost sedimentat aici, \n timp,
un taluz foarte mare; dar nu cred c` pe aceast` strad` ar
trebui s` apar` brusc [i din neant o \ntåmplare de P+7;
cred, mai degrab`, c` solu]iei i-ar prinde bine o ponderare
pe aceast` parte.”
Sorin Gabrea aminte[te arhitectului c` „\n cazul \n care
discu]iile se poart` pe arii mari [i foarte mari, cum este [i
cel de fa]`, este obligatorie precizarea dot`rilor, a locului \n
care ele vor fi amplasate, pe cheltuiala [i pe domeniul cui.
Se mai adaug` la aceasta faptul c` cei 77.000 mp de
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zona protejat`, ci \n mijlocul triunghiului desenat de str`zile
Titu Maiorescu – Mo[ilor – {os. Mihai Bravu, are ca
vecin`tate o [coal` [i o parte din Fabrica de O]et; per
ansamblu, zona este eterogen` [i \nregistreaz` numeroase
disfunc]ii de amplasare a gr`dinilor. Inten]ia este de a se
construi un edificabil paralelipipedic, cu o suprafa]`
desf`[urat` construit` total` de 5.000 mp, care ar ridica
indicatorii urbanistici la 45% pentru POT [i la 2,9 pentru
CUT. Locurile de parcare necesare au fost calculate con-
form Hot. 66, iar retragerile c`tre vecin`t`]i sunt de 6 m, cu
excep]ia celei de la drumul principal, care atinge 25 m. Se
dore[te, \n principiu, extinderea indicativului M2 [i pe
terenul fabricii. 
Constantin Enache, exprimånd ideea c` ora[ul se poate
dezvolta pe terenurile foste industriale, este de acord cu
locuirea colectiv`, dar nu ar permite dep`[irea unei \n`l]imi
de P+4, pentru c`, altfel, zona ar cere infrastructur` mult
mai puternic`; este de acord cu studiul \ntregii zone [i,
implicit, cu posibilitatea de a fi reconvertit`. 
Vlad Cavarnali este de p`rere c` ar fi suficient` o \n`l]ime
de P+3, dac` s-ar putea – mai bine argumentat` [i
sus]inut`. Gheorghe P`tra[cu se pronun]` [i el pentru
reducerea cåt de mult posibil` a indicatorilor. 
Dan Marin este de p`rere c` „parcelarul este foarte nere-
gulat [i i se schimb` [i func]iunea; zona trebuie disciplinat`
prin orice decizie.”
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „V` rug`m s` reveni]i cu o
demonstra]ie probatorie a propunerii dvs. Ca inten]ie de
ordonare, ar fi foarte util` o geometrie bine definit` a
parcelei [i a propunerii de arhitectur`”. 

suprafa]` construit` desf`[urat` duc la o cifr` aproximativ`
de 2.000 de oameni [i cåteva sute de copii, c`rora le vor fi
necesare [coli, gr`dini]e, dispensare, locuri de \ntålniri
[.a.m.d. Pentru toate aceste probleme trebuie prezentate
solu]ii viabile.”
Vlad Cavarnali continu` ideea [i adaug` nevoia preciz`rii
unui transport public de capacitate, intermediat de buna
rela]ie cu un bulevard. 
Doina Bubulete, observånd c` [i \n acest caz se afl` \n
discu]ie un aviz de oportunitate, propune s` se ia \n con-
siderare [i motivarea acestuia: „|nainte de a discuta
CUT-ul ori POT-ul la proiecte de acest tip, cred c` ar fi mai
util s` ascult`m o motiva]ie a func]iunii propuse, a felului
\n care a fost gåndit` dezvoltarea \ntregii zone, \nso]ite
toate de o documenta]ie cåt mai complet` (studii de ima-
gine, sec]iuni [.a.m.d.) care s` ne conving` de utilitatea
acestei modific`ri \n folosul ora[ului. Suntem, \n principiu,
de acord cu ideea de \mbog`]ire a malului de lac, \ns` ea
trebuie s` fie sprijinit` de o demonstra]ie pertinent`.”
Rezolu]ie (Sorin Gabrea): „Reveni]i, v` rug`m, cu un studiu
de trafic [i cu o propunere mai aerisit` de locuire; cu pre-
cizarea exact` a datelor privind dot`rile publice; dac` ]ine]i
s` v` p`stra]i formula de construire, mai reduce]i indica-
torii, care sunt foarte mari – cred c` 1,3 la CUT ar fi un
maxim acceptabil.”

PUZ Str. Titu Maiorescu nr. 17B, S. 2 / proiectant SC
CONSTRUCT INSTAL

Se solicit`, tot prin aviz de oportunitate, modificarea
\ncadr`rii unei zone foste industriale din L1A \n M2;
terenul, cu o suprafa]` de circa 2.000 mp, nu se afl` \n

www.oar-bucure[ti.ro 7
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În num`rul 23 al buletinului informativ „Arhitec]ii [i
Bucure[tiul” a fost prezentat` desf`[urarea [edin]ei
Comisiei Tehnice de Urbanism [i Amenajarea
Teritoriului (CTUAT) din data de 26.08.2009, iar printre
subiectele dezb`tute s-a aflat [i subiectul „PUZ Calea
Doroban]i nr. 16-18”.

La prezentarea în buletin a acestui subiect a fost f`cut` pre-
cizarea c` sunt autorul studiului istoric, dar nu s-a spus
nimic despre con]inutul acestuia (structur` [i volum). În
lipsa eviden]ierii con]inutului studiului istoric, m-am sim]it
lezat de aprecierile membrilor comisiei care au caracterizat
lucrarea mea drept „inadecvat`” [i „incomplet`”. Având în
vedere c` nu am putut prezenta personal rezultatul studiu-
lui, dat fiind c` nu m` aflam în ]ar` la acel moment, 
consider c` trebuie s` am dreptul de a face câteva 
preciz`ri pentru c`, altfel, în urma lecturii buletinului infor-
mativ, colegii no[tri de filial` ar putea r`mâne cu impresia
c` sunt neprofesionist în elaborarea acestor studii pentru
care am atestatul Ministerului Culturii [i Cultelor (azi
Ministerul Culturii, Cultelor [i Patrimoniului Na]ional).

Studiul pe care l-am realizat a fost structurat în a[a fel încât
s` satisfac` necesit`]ile beneficiarilor ce urm`reau atât
delimitarea valorilor culturale ale cl`dirilor din Calea
Doroban]ilor nr. 16 [i 18, cât [i determinarea poten]ialului
de dezvoltare al parcelelor cumulate (inclusiv G-ral
Bro[teanu nr. 4 [i Mihai Eminescu nr. 27), în contextul
intersec]iei a trei zone construite protejate, nedetaliate prin
studii de specialitate precum au fost cele 12 zone-pilot
recent analizate de UAUIM.

Prin urmare, studiul meu con]ine o analiz` cu caracter gene-
ral, care a fost apoi detaliat` prin intermediul a 7 anexe.
Anexele 6 [i 7 sunt, practic, dosare în vederea clas`rii imo-
bilelor din Calea Doroban]ilor 16 [i 18, în timp ce anexele 1–5
se ocup` de caracterul contextului urban. Astfel se explic`
de ce, la [edin]a CTUAT, a fost depus studiul cuprinzând
doar anexele relevante pentru discu]ia în cadrul acestui for
avizator, în timp ce anexele 6 [i 7, precum [i studiul asupra
imobilului din str. G-ral Bro[teanu 4 au fost re]inute pentru
dezbaterea interven]iei pe obiect, la momentul aviz`rii în
cadrul Comisiei Na]ionale a Monumentelor Istorice. 

Fiind vorba despre o dezbatere cu caracter public, am decis
s` cer ca studiul meu s` fie postat pe pagina de internet a
filialei Bucure[ti a OAR, pentru ca fiecare dintre colegii
no[tri s` poat` s` constate dac` un studiu de 40 de pagini
de text [i imagini, înso]it de dou` plan[e de sintez` urba-
nistic`, este incomplet sau inadecvat, în condi]iile în care
acesta ia în calcul factorii istorici, arhitecturali, urbanistici,
func]ionali [i de estetic` a spa]iului public [i în condi]iile în
care trage concluzii atât de ordin general, cât [i specifice
fiec`rei categorii de analiz`. 

}in s` afirm c` am parcurs s`pt`mâni de cercetare a
arhivelor [i a bibliografiei, iar rezultatul nu este decât o 
sintez` a informa]iilor culese. Studiul este rezultatul par-
curgerii unor materiale istorice care au un caracter obiectiv,
îns` interpretarea acestora poate avea, inevitabil, un carac-
ter subiectiv. De aceea, am considerat [i consider c`, 
eventual, doar concluziile unor astfel de studii ar putea fi
catalogate drept „inadecvate” [i sunt gata s` accept ideea
c` poate exista [i o alt` interpretare a documentelor obiec-
tive. A afirma, îns`, c` studiul în sine este „inadecvat” sau
„incomplet” consider c` este jignitor la adresa muncii pe
care am depus-o cu bun` credin]` [i, sper, în mod profe-
sional. Am, de asemenea, speran]a c` se va face distinc]ie
între acest material de fundamentare [i planul urbanistic
propriu-zis, c`ci nu m` aflu printre elaboratorii acestuia din
urm`.

Invit colegii de filial` s` parcurg` materialul studiului la
adresa: http://a-craciunescu.blogspot.com înainte de a
se pronun]a asupra concluziilor. Orice p`rere contrar` aces-
tor concluzii cred c` ar trebui, totu[i, s` fie sus]inut` prin
argumente documentate [i nu prin catalog`ri de tipul celor
care m-au determinat s` exprim acest punct de vedere.

DREPT LA REPLIC~
Arh. Adrian Cr`ciunescu
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PROTOCOL ROMA Week-end de lucru la Roma
10 -13 septembrie 2009

Protocolul de colaborare dintre Filiala Bucure[ti a O.A.R. 
[i Ordinul Arhitec]ilor din Roma a fost încheiat din ini]iative 
bilaterale [i în urma unor discu]ii [i schimburi de documente
premerg`toare, începute din luna mai a.c.

Sensul colabor`rii este, în princi-
pal, facilitarea condi]iilor de lucru
ale arhitec]ilor români în Italia [i
invers. În fond, acest demers nu
face decât s` vin` în întâmpinarea
directivelor europene în domeniu,
]inând seama [i de modific`rile în
acest sens ale Legii 184/2001, care
sunt în curs de elaborare.
Protocolul creeaz` [i cadrul pentru
organizarea de schimburi, pro-
grame profesionale [i culturale
(expozi]ii, workshopuri, burse pen-
tru studen]i etc.) în cele dou`
ora[e. Au avut loc dou` sesiuni de
discu]ii [i schimb de experien]` la
sediul biroului de arhitectur`
Walter Machi [i la sediul Ordinului
Arhitec]ilor din Roma prezidat de
arh. Amedeo Schiattarella.
Gazdele au fost pline de solicitu-
dine, convorbirile au fost relaxate
[i fructuoase.

arh. Cri[an Atanasiu  
Vicepre[edinte O.A.R. Bucure[ti

Ordinul Arhitec]ilor din Romånia
Filiala Bucure[ti [i Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori di Roma e Provincia
anun]` Protocolul de colaborare \ntre
Filiala Bucure[ti a Ordinului
Arhitec]ilor din Romånia [i Ordinul
Arhitec]ilor din Roma \n leg`tur` cu
„Dezvoltarea schimburilor culturale [i
profesionale”.

Condi]ii
A. Este \n interesul comun dez-
voltarea rela]iilor dintre Italia [i
Romånia privind schimburile culturale,
de know-how, de training, de
informa]ii tehnice [i de experien]e
profesionale, cu scopul \mbun`t`]irii
statutului profesiei [i a derul`rii unor
proiecte comune \ntre cele dou` ]`ri. 
B. Organiza]iile ac]ioneaz` \n interesul
propriilor \nscri[i (denumi]i \n conti-
nuare „profesioni[ti”) [i \n cadrul
rela]iilor [i schimburilor interna]ionale
pe care propriile statute le prev`d. 

C. Fiecare organiza]ie ac]ioneaz` \n
limitele propriilor mijloace [i disponi-
bilit`]i, atåt financiare, cåt [i
opera]ionale.
D. Constituie un obiectiv comun verifi-
carea normativelor celor dou` ]`ri
privind exercitarea profesiei de arhi-
tect, cu scopul omogeniz`rii actualei
legisla]ii [i favoriz`rii activit`]ii profe-
sioni[tilor din ambele ]`ri. Toate 
acestea, cu condi]ia ca p`r]ile s` fie
de acord cu con]inutul prezentului pro-
tocol de \n]elegere.

Articolul 1
Introducere
P`r]ile, inclusiv \n colaborare cu alte
institu]ii, precum asocia]ii, ministere,
structuri administrative, companii cen-
trale sau regionale, sunt de acord s`
colaboreze pentru schimburi bilaterale
privind normele legislative, tehnice,
culturale, formarea [i experien]ele
profesionale, \n vederea \mbun`t`]irii
activit`]ilor propriilor organiza]ii [i a
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de cel pu]in 3 luni de la data la care se
inten]ioneaz` dizolvarea. 
2. Prezentul protocol reprezint` un
Acord-cadru, urmånd ca fiecare
ac]iune \n parte s` fie cuprins` \ntr-un
act separat, \n care vor fi men]ionate
costurile estimate, durata estimat`,
personalul implicat, precum [i orice
alte detalii aferente proiectului 
respectiv.
3. Orice modificare a textului prezen-
tului protocol va fi posibil` cu acordul
p`r]ilor [i prin comunic`ri scrise \n
acest sens.
4. Ambele p`r]i vor aloca resurse
financiare adecvate aplic`rii prezentu-
lui acord.
|n cazul \n care interesul este de
partea uneia dintre p`r]i, resursele alo-
cate vor fi diferen]iate.
5. Orice controvers` cu privire la 
interpretarea execut`rii prezentului
protocol se va rezolva pe cale amiabil`
[i diplomatic`.
6. Limba folosit` \n comunic`rile ofi-
ciale \ntre p`r]i va fi engleza sau un
text bilingv italo-romån.
7. Prezentul protocol a fost \ncheiat \n
dou` exemplare originale, cåte unul
pentru fiecare parte. 

Roma, 11 septembrie 2009

prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc
Pre[edinte O.A.R. Bucure[ti

arch. Amedeo Schiatarella
Presidente dell’Ordine 
degli Architetti di Roma

punerii \n aplicare a unor proiecte [i
ac]iuni comune.

Articolul 2
Domenii de cooperare
1. P`r]ile coopereaz` \n urm`toarele
sectoare:
a) Implementarea de acorduri
regionale [i na]ionale \ntre cele dou`
]`ri, pentru a dezvolta activit`]ile pro-
fesioni[tilor [i ale propriilor organiza]ii;
b) Cercetarea [i dezvoltarea comun`
privind schimbul de know-how \n
domeniile: proiectare, project mana-
gement [i project financing;
c) Definirea [i implementarea de
proiecte comune (Joint Project) \n
Romånia, Italia [i ter]e ]`ri, pentru
valorificarea cooper`rii [i a rezultatelor
ob]inute;
d) Organizarea de evenimente
comune (tårguri, expozi]ii, mese
rotunde) pentru prezentarea activi-
t`]ilor propriilor organiza]ii \n ambele
]`ri.

2. Cu acest scop, se vor organiza
urm`toarele activit`]i:
a) Transfer reciproc de know-how,
experien]e [tiin]ifice [i tehnice;
b) Transfer de informa]ii tehnice;
c) Schimb de exper]i tehnici, profe-
sioni[ti [i cercet`tori;
d) Organizarea de seminarii, work-
shop-uri, mese rotunde, conferin]e [i
expozi]ii;
e) Cursuri de training [i specializare.

Articolul 3
Coordonarea \ntre p`r]i
1. |n scopul asigur`rii unei imple-

ment`ri eficiente a prezentului 
protocol de colaborare, p`r]ile vor
stabili un Comitet Tehnic alc`tuit
astfel:
a) Partea italian` va fi reprezentat` de
c`tre reprezentan]ii Ordinului Arhi-
tec]ilor din Roma.
b) Partea romån` va fi reprezentat` de
c`tre reprezentan]ii Filialei Bucure[ti a
Ordinului Arhitec]ilor din Romånia.
c) Din Comitetul Tehnic va face parte [i
un observator din partea fiec`rei p`r]i
prezent \n ora[ul celuilalt partener.
d) Comitetul va redacta un plan de
ac]iuni concrete, pentru un an de
activitate, conform cu cele prev`zute
la articolul precedent nr. 2 al prezen-
tului contract. 
e) Comitetul se va reuni o dat` la 6
luni \ncepånd cu data semn`rii prezen-
tului protocol de colaborare.
f) Comitetul va r`måne \n func]ie pe
\ntreaga perioad` a prezentului acord
[i, \n orice caz, pån` la finalizarea
proiectelor \n curs, iar membrii
comitetului vor putea fi \nlocui]i de ori-
care dintre p`r]i \n func]ie de compe-
ten]ele respective. 
2. Fiecare parte \[i va acoperi
propriile costuri de c`l`torie [i
cazare ale propriilor reprezentan]i.
Aceast` \n]elegere poate fi
modificat` cu acordul p`r]ilor.

Articolul 4
Condi]ii finale
1. Prezentul protocol intr` \n vigoare la
data semn`rii [i este valabil 2 ani (24
luni) de la aceasta, cu excep]ia voin]ei
uneia dintre p`r]i de a-l \ntrerupe,
acest lucru fiind posibil cu un preaviz



Materialele destinate finisajelor se diversific` \ntr-un ritm rapid, \n special \n direc]ia \ntrep`trunderii.
De cå]iva ani, produc`torii de parchet \[i completeaz` gama de pardoseli tradi]ionale cu mozaic din
lemn, care, al`turi de pl`cile de faian]`, se aplic` pe suprafa]a pere]ilor, completånd astfel par-
doseala din parchet.
La råndul lor, produc`torii de pl`ci ceramice au ad`ugat designului tradi]ional o varietate bogat` de
modele care, \n locul glazurii obi[nuite, au suprafe]e care imit` acoperirile cu aspect metalic, din
lemn sau parchet, cu efecte cromatice artificiale sau inspirate din texturi naturale.

Plecånd de la analiza finisajelor, a designului final al plac`rilor [i a spa]iilor ambientale unde pot fi 
aplicate aceste finisaje, MAPEI a c`utat s` dezvolte un element de leg`tur` versatil, adaptat tuturor
materialelor, atåt din punctul de vedere al cerin]elor tehnice [i de \ntre]inere, cåt [i al aspectului estetic.
Kerapoxy Design este numele materialul n`scut din aceast` dorin]`, care se poate folosi atåt cu rol
de adeziv pentru finisaje, dar [i cu rol de chit de rosturi, antiacid. Potrivit atåt \n spa]ii interioare, cåt [i
exterioare, Kerapoxy Design este ideal pentru mozaic vitroceramic, ceramic, din piatr` natural` sau
din lemn.

Pe lång` gama de culori de baz`, designul cromatic se poate schimba radical prin amestecarea mai
multor nuan]e la momentul prepar`rii materialului, pentru a da o valoare estetic` adecvat`
pl`cu]elor de mozaic sau pl`cilor ceramice rostuite cu acesta. |n plus, fa]` de chitul epoxidic bicom-
ponent tradi]ional, Kerapoxy, varianta Design este mai u[or de preparat [i de folosit. Datorit` 
formulei aparte, Kerapoxy Design se poate amesteca foarte u[or cu MapeGlitter, ob]inåndu-se un
efect optic intens, o str`lucire discret` a plac`rii ceramice, metalice sau din lemn.

Noul material poate fi folosit pentru lipirea [i chituirea plac`rilor decorative din showroomuri, 
chituirea mozaicului vitroceramic aplicat pe suport de sticl` – cånd se impune crearea unui efect
semitransparent [i decorativ, care permite trecerea [i filtrarea luminii –, adeziv [i chit de rosturi pen-
tru mozaic aplicat \n baie de abur, saun`, chit de rosturi decorativ pentru mozaic aplicat la piscine
reziden]iale, piscine cu ap` termal` sau ap` de mare, chit pentru rostuirea mozaicului din lemn etc.

O caracteristic` foarte important` \n ceea ce prive[te compatibilitatea materialului de chituire cu
mozaicul din lemn este aceea c` mortarul de chituire Kerapoxy Design nu con]ine ap`. |nt`rirea chi-
tului se face prin reac]ia chimic` dintre componente, de aceea mozaicul nu se umfl` [i nu se
deformeaz`, chiar dac` lemnul este sensibil la ap`.

FINISAJE
1.000 DE POSIBILIT~}I

MAPEI ROMÅNIA s.r.l.
Bucure[ti, Str. Gen. Ion

Dragalina nr. 14
Tel: +4021 311 78 19 
Fax: +4021 311 78 21

office@mapei.ro

www.mapei.ro
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Concursul a urm`rit, în primul
rånd, s` provoace o dezbatere a
statutului Casei Poporului în
peisajul urban bucure[tean. Ne-am
dorit proiecte care s` problema-
tizeze Casa Poporului fie încercånd
s` o re-integreze în urbanitatea
noastr` curent`, fie, dimpotriv`,
deta[ånd-o cåt mai vizibil de ora[.
În al doilea rånd, ne-am dorit s`
vedem fa]ade realizate din mate-
riale contemporane care s` 
contrasteze cu anacronicitatea ine-
rent` acestei construc]ii simbolice. 
Entuziasmul cu care am lansat con-
cursul a fost r`spl`tit cu o serie de
propuneri care au reu[it s` se
ridice la în`l]imea celor mai excen-
trice a[tept`ri.

Toate propunerile înscrise în concurs
au venit cu abord`ri proaspete ale
unei cl`diri care pentru mul]i dintre
noi este greu de privit cu ochi noi, cu
deta[area celui care nu-i cunoa[te
povestea [i contextul real. Fie c` a

fost vorba despre îngroparea trecutu-
lui, ironizarea unei simbolistici
supraînc`rcate, problematizarea unui
act de megalomanie, o critic` a
tarelor unui regim totalitar, propuneri
de metode futuriste de refolosire a
unui spa]iu inutilizabil sau planuri de
restructurare urbanistic`, fiecare
proiect a dovedit o în]elegere com-
plex` a statutului pe m`sur` de 
complicat al Casei Poporului, atåt ca
monument izolat, cåt [i ca parte inte-
grant` a Spa]iului Public Bucure[tean.
Astfel se face c` procesul de delibe-
rare a fost unul îndelungat [i dificil. În
final, juriul, alc`tuit din arh. Bruno
Andre[oiu – igloomedia, prof. arh.
Dorin {tefan – DSBA, Anne-Line
Citrene – DuPont Fran]a [i Gabi
Rottes – DuPont Germania a ales trei
proiecte cå[tig`toare: „People’s
Blob” – arh. Mircea Stroescu,
„Casele Poporului” – arh. Catrinel
Panaite [i „O încercare de a te face
mai curios” – stud. arh. Dimitrie
Andrei {tef`nescu.

Cele trei proiecte reu[esc s` acopere
o gam` extrem de variat` de inter-
pret`ri [i solu]ii la problema Casei
Poporului. „People’s Blob” este o 
critic` arhitectural` a unei construc]ii
lipsite de stil [i referin]e, o extrapo-
lare ironic` a actului de megalomanie
pe aceasta îl simbolizeaz`. „Casele
Poporului” este o abordare frust` a
populismului contradictoriu al Pala-
tului, o propunere de a reda Poporului
o cl`dire care îi apar]ine doar cu
numele. „O încercare de a te face
mai curios” reprezint` gestul matur
de asumare a trecutului [i înainteaz`
o sugestie nea[teptat` – de a redes-
coperi ce ar constitui o raportare 
contemporan`, pornit` de la 0, fa]` de
Casa Poporului.

Care au fost concluziile juriului de
pe urma acestei experien]e?
Arh. Bruno Andre[oiu:
„Schimbarea la Fa]` a fost o provo-
care lansat` arhitec]ilor bucure[teni –
voiam s` vedem ce fel de acte de

În timpul Anualei de Arhitectur` Bucure[ti, igloo media lansa cu mult entu-
ziasm Schimbarea la Fa]` a Casei Poporului, un concurs de idei aventu-
ros, cu foarte mult poten]ial creativ brut [i, fire[te, poten]ial ironic pe
m`sur`. Pe scurt, le ceream arhitec]ilor bucure[teni propuneri pentru o
fa]ad` fictiv` a Goliatului nostru autohton.

SCHIMBAREA LA FA}~ A CASEI POPORULUI
CÅ{TIG~TORII SUNT...

CASELE POPORULUI, ARH. CATRINEL PANAITE
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creativitate mai poate s` inspire Casa
Poporului [i, \n general, un mo-
nument asemenea ei, cu un context
istoric, social [i, mai nou, urban, atåt
de complex. Pentru mine a fost
deosebit de reconfortant s` v`d \n
proiectele \nscrise \n concurs o pers-
pectiv` nou` asupra Bucure[tiului,
pån` la urm`. Tendin]a este s` te
resemnezi cu uråtul din jurul t`u, or
pån` la urm` \mpotriva resemn`rii am
lansat concursul. Ne-am dorit inter-
ven]ii, ac]iune, fie ele [i fictive – a
fost o provocare la gåndire creativ`.
M-am bucurat s` descop`r, cu fiecare
proiect \nscris \n concurs, c`, 
\ntr-adev`r, pentru arhitec]i,
resemnarea cu \mprejurimile nu este
niciodat` un cap`t de drum. Po]i
oricånd s` regånde[ti un monument
pornind de la zero (cum au [i f`cut-o
unii) sau, dimpotriv`, luånd \n calcul
contextul s`u uneori oprimant [i re-
interpretåndu-l creativ, po]i s` 
modifici radical percep]ii demult
\mp`måntenite.”

Pentru reprezentan]ii DuPont, proiec-
tele au furnizat o perspectiv`
proasp`t` asupra multitudinii de posi-
bilit`]i creative [i uneori nea[teptate
de folosire a materialelor DuPont.
Anne-Line Citrene – DuPont: 
„La DuPont, suntem mereu în
c`utare de inova]ii, ]intim c`tre noi
materiale, produse, sisteme, solu]ii
care s` vin` în ajutorul creativit`]ii [i
s` permit` exploatarea maxim` a
inspira]iei în design [i arhitectur`,

întålnind deopotriv` nevoile consuma-
torului [i pe ale societ`]ii, în termeni
de estetic`, func]ionalitate [i suste-
nabilitate. Diversele proiecte din 
concurs ne-au demonstrat c` materi-
alele [i solu]iile de fa]ad` [i înveli[
DuPont pot da substan]` unor con-
cepte neconven]ionale, printre care
propuneri proaspete [i provocatoare
de reinterpretare a unor cl`diri con-
ven]ionale sau controversate.”  
Toate propunerile \nscrise \n concurs
au folosit materiale de fa]ad` DuPont:
DuPontTM Corian®, DuPontTM
Alesta®, DuPontTM SentryGlas®

Expressions, DuPontTM SentryGlas®,
DuPontTM Tyvek®, [i produse Fabryo
Corporation: Savana® Protector cu

Teflon® – Tratament pentru suprafe]e
[i Tencuial` Decorativ` Acvastop®.

Luna noiembrie va marca dezvelirea
proiectelor înscrise în competi]ie,
printr-o expozi]ie deschis` publicului
bucure[tean. 
Pentru am`nunte, vizita]i
www.igloo.ro sau www.dupont.ro.

Concursul de idee „Schimbarea la
Fa]` a Casei Poporului” a fost
organizat de c`tre DuPont [i
igloomedia. Cå[tig`torii concursului
vor fi premia]i de c`tre DuPont cu o
excursie la Bruxelles pentru vizitarea
showroomului The Living
Tomorrow.

PEOPLE’S BLOB, ARH. MIRCEA STROESCU

O |NCERCARE DE A TE FACE MAI CURIOS, STUD. ARH. DIMITRIE ANDREI {TEF~NESCU
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ZILELE
BUCURE{TIULUI
550 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE 
DOCUMENTAR~

CONFERIN}~.
SUSTAINABLE
LANDSCAPING

ONG FEST

Programul evenimentului a cuprins vizionarea unui film scurt,
care explic` semnifica]ia [i principiile amenaj`rii peisagistice
sustenabile, urmat` de discu]ii tematice, o cin` u[oar` [i
r`coritoare. Moderatorul acestei edi]ii a fost Katja Perrey,
Director al KP Landscapes [i Membru General RoGBC.

Echipa RoGBC v` invit` s` vizita]i periodic website-ul organi-
za]iei, sec]iunea Evenimente, pentru a viziona agenda eveni-
mentelor viitoare.

De asemenea, Consiliul anun]` publicarea pe website a seriei
de prezent`ri video „Materiale de construc]ii sustenabile”,
sus]inute de exper]i în domeniu la workshopul cu aceea[i
tem`, care a avut loc în luna martie a acestui an.

www.RoGBC.org

Consiliul Român pentru Cl`diri Verzi
(RoGBC) a organizat pe 21 octombrie
o nou` întâlnire Green Café, cu

tema „Sustainable Landscaping”. 

În urm` cu nici mai mult nici mai pu]in de 550 de ani, la 20 sep-
tembrie, ap`rea prima referire documentar` la ora[ul
Bucure[ti. Era un act prin care domnitorul Vlad }epe[ confirma
o dona]ie f`cut` unor mici feudali. |n prezent, tot printr-o
dona]ie, institu]iile culturale din subordinea prim`riei, reunite
printr-un efort comun, au f`cut posibil` s`rb`torirea Zilelor
Bucure[tiului într-o manier` unic` [i demn` de o capital` euro-
pean`: o s`pt`mân` de evenimente culturale, între 12 – 20
septembrie, cu acces gratuit pentru publicul larg.
Muzeele au permis accesul liber pe durata întregii s`pt`mâni,
o parte dintre ele r`mânând deschise în noaptea dintre 19 [i 20
septembrie. Muzeul municipiului Bucure[ti a organizat 
simpozionul cu tema „550 de ani de la prima atestare docu-
mentar`” [i a lansat coli]a filatelic` aniversar` „Bucure[ti 550”.
Arcul de Triumf a fost deschis vizitatorilor în perioada 12-13
septembrie, fiind permis accesul publicului pe terasa monu-
mentului [i la cele patru expozi]ii amenajate în interior: Marele
r`zboi al reîntregirii neamului, Heraldica marilor familii boiere[ti,
Arcul de triumf în imagini [i Marea Unire de la 1918. În week-
end, teatrele bucure[tene au pus în scen` spectacole gratuite.
ARCUB a prezentat „geneza” Bucure[tiului în Pia]a
Constitu]iei. În centrul istoric, strada Eugen Carada a fost
scen` pentru spectacole precum Art Show, Comedy Show,
„Cutia Istoriei” [i minirecitaluri ale unor soli[ti autohtoni de
referin]`. În Her`str`u, la Teatrul de var`, Institutul pentru
Dezvoltare Durabil` a preg`tit un program cultural de excep]ie
ce a implicat ac]iuni precum „Uli]a tradi]iei [i me[te[ugului”,
„Fanfara studen]ilor de la Conservator”, „Next Generation Pop
Symphony”, „Nicolae Voicule] – Folktronica” [i mai multe
prezent`ri de mod`. În Pia]a Constitu]iei, s`rb`toarea a început
cu fanfar` [i b`taie cu flori, a continuat cu spectacole ale
minorit`]ilor [i o sear` româneasc`, culminând cu un concert
sus]inut de soprana Angela Gheorghiu [i tenorul Vlad Miri]`.
Regia Autonom` de Transport Bucure[ti, care a împlinit 100 de
ani de existen]`, a organizat o Caravan` a Timpului, cu
mijloacele de transport, de la tramvaiul cu cai la cele mai noi
produse... [i lista ar mai putea continua cu multe alte ac]iuni cel
pu]in la fel de interesante. 
Un lucru este cert: a fost o aniversare a[a cum merit` s` aib`
orice capital` european` [i a[a cum merit` Bucure[tiul, capita-
la noastr`. S` ne tr`ie[ti! / Loredana Stasisin

În perioada 11-13 septembrie, centrul istoric al Bucure[tiu-
lui a g`zduit Festivalul Na]ional al ONG-urilor. Aproximativ
30.000 de vizitatori au intrat în contact direct cu cele 200 de
organiza]ii neguvernamentale participante, având astfel
posibilitatea de a cunoa[te îndeaproape proiectele,
ac]iunile [i studiile realizate de acestea.
Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Prim`ria
Municipiului Bucure[ti [i Trust for Civil Society in Central &
Eastern Europe, fiind cea mai ampl` manifestare a so-
ciet`]ii civile române[ti. Ac]iunea a avut ca scop pro-
movarea comportamentului filantropic [i voluntar, precum
[i participarea public`. 
Principalele evenimente [i activit`]i ale Festivalului au fost
structurate în mai multe serii de concerte, seminarii, ate-
liere, spectacole de teatru, expozi]ii de fotografie [i 
dezbateri pe teme precum dezvoltarea durabil` a capitalei,
cooperarea interna]ional` pentru dezvoltare, ac]iunile de
voluntariat, contractarea serviciilor sociale [i proiectele
pentru copii [i tineret.  
Timp de trei zile, societatea civil`, reprezentat` de membrii
celor 200 de organiza]ii, donatori, funda]ii corporatiste,
companii [i institu]ii publice participante la ONGFest, prin
ac]iunile desf`[urate, a demonstrat c` spa]iul public este
cea mai bun` platform` de comunicare, iar pentru aceasta
st` m`rturie num`rul impresionant de vizitatori./ Loredana
Stasisin

Mai multe informa]ii despre eveniment [i participan]i g`si]i
pe http://ongfest.ro.
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1. bisericile de lemn din sudul
Transilvaniei [i nordul Olteniei;
2. releveele celor 200 de studen]i ai
UAIUM [i ai Facult`]ii de Arhitectur`
din Timi[oara care, for]a]i de istorie,
au realizat lucruri impresionante
pentru post-istoria monumentelor; 
3. interven]iile de urgen]` ale unor
me[teri dulgheri pe 7 din cele 60 de
monumente;
4. calitatea noastr` actual` de popor;
5. un  patrimoniu minor, ultim, 
abandonat, dar pl`cut.

Dialectica lemn – verb cap`t` sens în
expozi]ie pe peretele din fa]a intr`rii
principale, unde sunt expuse, \n stân-
ga ni[te fotografii, iar \n dreapta, o
hart`. În centru, este o fotografie
mare, clar`, realizat` într-un loc stråmt
[i  întunecos, Ilimbav (Sibiu) – foto 2.
Imaginea este supradimensionat` fa]`
de cea real`, pentru ca urbanul s`
perceap` mai bine trendul rural actual.
Harta e informal`, adic` ne informeaz`
cum c` cele 60 de sate sunt în România.
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60 DE BISERICI DE LEMN
SAU STAREA DE CONSERVARE A POPORULUI CONTEMPORAN

În perioada 14 septembrie – 9 octombrie, la Muzeul }`ranului Român, 
\n sala foaier „Horea Bernea” a func]ionat o expozi]ie documentar` despre:

1
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Spre exemplu:
a. Biserica X (foto 1) a c`zut acum 1
an. Exist` comunitate. (Alma[ul Mic –
Hunedoara)
b. Biserica Y (foto 4) a c`zut acum 2
ani. Azi, mai exist` o comunitate
format` din 3 oameni, ur[i, mistre]i,
cerbi [i c`prioare, mun]i [i ape, livezi
[i case, bineîn]eles, abandonate, deci
un peisaj cultural. (Tomnatecul de Jos
– Hunedoara)
c. Biserica Z (foto 3) are 0 oameni. 
Ea st` s` pice. Satul e p`r`sit. El 

ce entuziasmul studen]ilor nu e dublat
de o sus]inere institu]ional`? De ce
institu]iile statului sufoc`, prin biro-
cra]ia excesiv`, orice ini]iativ` bazat`
pe voluntariat? Care este pozi]ia
Bisericii Ortodoxe Române fa]` de
aceste monumente? Dar a Ministe-
rului Culturii, Cultelor [i Patrimoniului?
Cine î[i asum` dispari]ia [i abandonul
acestui patrimoniu? Noi nu. Ce pre-
supune dispari]ia acestui patrimoniu
rural? 
Pe de alt` parte, cu adev`rat impre-
sionant` [i de-a dreptul n`ucitoare
este procedura prin care 3 oameni
b`[tina[i mai ocup` un sat. Ei [i cu cei
ai lor de prin cimitir se înc`p`]âneaz`
s` existe de pe vremea când penul-
timul rege a ajuns prin zon`. Ultimul,
cel al defri[`rilor [i du[man al ani-
malelor, a vrut s`-i conving` s` se
mute. N-a reu[it. 
Oare ce boal` mental` îl face pe acel
ultim om s` nu plece din loc? Cred c`
o echip` compact` format` din: un
psihiatru, un istoric de art`, un arhi-
tect, un reprezentant al Ministerului
Culturii, Cultelor [i Patrimoniului [i
Scooby Doo ar rezolva dilema. 
Pân` atunci, noi v` dorim somn u[or,
pentru c` e târziu. A venit toamna, iar,
pân` la prim`var`, mai trecem printr-o
iarn`.

Ovidiu Dane[

http://60-project.blogspot.com
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a disp`rut de pe hart`. I se spunea
Ba[tea. (Hunedoara)
d. Biserica de la Pojogeni (Gorj) a fost
mutat` la M`n`stirea C`m`r`[easca
(Gorj). 
e. Biserica de la Ur[i are pictur`
frumoas` (Vâlcea). Ea st` în cârje.
f. 6 biserici din jude]ul Hunedoara au
fost bandajate.
F`r` alte preten]ii decât cele aferente
discursului documentar, expozi]ia
pune câteva întreb`ri: Ce se mai poate
face cu aceste biserici de lemn? De

4

32
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Acest atelier, organizat de arhitec]ii
Silva Demeter-Lowe [i  Nicolae Taric,
a avut scopul de a oferi 
studen]ilor arhitec]i [ansa de a se
implica \n ac]iuni practice, astfel
\nv`]ånd „cu måinile lor” despre
tehnici [i materiale de construc]ie
tradi]ionale. Ei au avut ocazia s`
lucreze al`turi de me[teri: zidari, dul-
gheri, tåmplari – mare parte dintre
ace[tia specializa]i \n domeniul
restaur`rii arhitecturale, participånd
astfel la lucr`ri de consolidare,
repara]ii, \ntre]inere, cåt [i la inter-
ven]ii noi, \n cadrul unui proiect de
reabilitare a dou` gospod`rii s`se[ti
din satul Mesendorf. Au fost 29 de
participan]i [i 6 me[teri din Romånia,
Belgia, Germania [i Canada.

|n continuare, pute]i citi o parte 
dintre impresiile studen]ilor dup` ter-
minarea atelierului:

Christine Bortnowski, tån`r` arhi-
tect`, Belgia
„E greu s` m` \ntorc la realitate.
Vreau doar s` v` mul]umesc. M-am
sim]it foarte bine la Mesendorf, unde
am \nv`]at multe lucruri interesante. 
Cånd am ajuns acolo, ne-a]i spus c`
Mesendorf este cel mai frumos sat

s`sesc din lume. Mi-a luat ceva timp
s` m` obi[nuiesc cu ideea, dar, \n
final, satul m-a cucerit [i mi-a fost
foarte greu s` m` despart de loc, de
aventur`, de oameni...”.

Iulia Cucu, student` la Univer-
sitatea de Arhitectur` „Ion
Mincu”, Bucure[ti
„La Mesendorf au fost multe p`r]i
utile. |n general, orice activitate care
implic` munc` direct`, hands on,
ajut` la crearea unei rela]ii mai bune
cu materialul, la o \n]elegere mai
bun` a acestuia, expresia japonez`
pentru asta ar fi de «a auzi respira]ia
materialului». Practic, rela]ia asta te
face s` \n]elegi de ce anumite mate-
riale nu pot forma un cuplu fericit,
asta la un nivel empiric, nu obligato-
riu ra]ional. Din punct de vedere al
p`r]ii constructive, momentul
demol`rii, dar [i cel de construc]ie a
soclului de piatr` au fost utile pentru
c` am \nv`]at despre modalit`]i de a
oferi zidului o rigiditate prin felul de
a[ezare al c`r`mizilor/ pietrelor.
Demolarea cuptorului a fost fasci-
nant`. Nici acum nu sunt prea sigur`
c` \n]eleg cum au reu[it s` ridice
partea «semisferic`»... Apoi, partea
de lemn, prepararea mortarului...

Dac` nu m` opresc acum, o s` scriu
tot ce-am \nv`]at din workshop [i va
dura ceva!
Mie, personal, mi-a pl`cut. Am avut
multe de \nv`]at. M-am plimbat cu
bicicleta, am cåntat, am putut avea
discu]ii pl`cute. Drume]ia a fost
extrem de pl`cut`. Atmosfera gene-
ral` a fost undeva \ntre tab`r` [i grup
de prieteni. |nc` nu pot s` cred de
cåte ori mi s-a cåntat «La mul]i ani!».
Satul era superb. Per total, pot zice
c` m` bucur enorm de experien]`.
Am \nceput s` \nv`] franceza, \n
curånd, \ncep [i cu germana”. 

Nicholas Mayne, tån`r din Canada,
Alberta
„|n primul rånd, a[ vrea s` v`
mul]umesc pentru o experien]`
extraordinar`. Uau! Nu m` a[teptam
la asta, dar totul a fost informativ,
memorabil [i foarte distractiv”.

Atelierul a putut fi organizat datorit`
sprijinului acordat de urm`toarele
organiza]ii: Artis Web Workshops,
Funda]ia ProPatrimonio, OAR filiala
Bv-Cv-Hr, SC. SAMI Proiect
Construct SRL (produse Ludikon),
SC. Naturalpaint SRL.

ATELIER LA MESENDORF 
SEPTEMBRIE 2009

|n perioada 17 - 25 septembrie a avut loc la Mesendorf, jude]ul Bra[ov, 
un atelier cu tema „S` construim ecologic \nv`]ånd de la arhitectura
tradi]ional`”.
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Proiectul, o ini]iativ` a Ambasadei Fran]ei
în România [i a Ministerului Culturii,
Cultelor [i Patrimoniului Na]ional, este
coordonat de arhitectul [i fotograful
francez Ferrante Ferranti, intervievat \n
continuare de Loredana Stasisin, coor-
donatorul proiectului “Case care plâng”.
LS: Cum a început acest proiect [i care
au fost premisele sale?
FF: Ideea a venit în momentul în care am
descoperit turnul de lâng` catedrala Sf.
Iosif. Remarcasem contrastul dintre cele
dou`. L-am întrebat pe ambasadorul
Fran]ei ce se întâmplase. Mi-a povestit
despre scandal [i despre întreaga
poveste din spatele proiectului. Am dis-
cutat [i despre existen]a altor proiecte ce
nu respect` „spiritul ora[ului” [i despre
faptul c` mai sunt [i alte turnuri constru-
ite în preajma unor monumente istorice,
punându-le în pericol.
Când am venit pentru prima dat`, la
începutul anilor ‘90, observasem exact
aceea[i problem`. Toat` lumea vorbea

despre distrugerea cartierului în care este
amplasat` acum Casa Poporului. Este
impresionant cum, cu ni[te proiecte, po]i
distruge totul. {i nu te po]i întoarce.
Ambasadorul m-a rugat s` preg`tesc un
proiect cu propria viziune asupra
Bucure[tiului actual, având ca subiect cen-
tral problema patrimoniului arhitectural. A
trebuit s` îl refuz. Nu locuiesc aici, nu
cunosc ora[ul [i, cu tot acest scandal în
desf`[urare, ar fi fost dificil s` m` implic.
La momentul respectiv, [tiam despre
proiectul „Case care plâng”, citisem un
articol în Libération despre aceast`
ini]iativ` a unor studen]i români care
lucreaz` la promovarea acestei probleme.
Astfel, mi-a venit ideea de a contacta mai
mul]i arti[ti locali care s` lucreze la un
astfel de proiect. Ambasadorul a implicat
Ministerul Culturii [i Asocia]ia Rhabillage
cu proiectul lor, am început s` ne
interes`m despre tineri fotografi [i a[a a
început totul.
LS: Care este scopul acestui proiect, ce

latur` a Bucure[tiului va fi eviden]iat`
[i în ce fel?
FF: Cred c` aceast` problem` a dis-
trugerii patrimoniului este deja foarte bine
cunoscut`; avem experien]a cartierului
Marais din Paris, unul dintre cele mai
importante cartiere din ora[. |n Basel,
Elve]ia, patrimoniul a fost, aproape în
totalitate, distrus [i mai sunt înc` multe
alte situa]ii similare. Trebuie s` oprim
acest proces, pentru c` nu putem recon-
strui ceea ce am avut ini]ial. Printr-o
[ans`, Marais-ul a fost salvat. Pentru
Bucure[ti, cred c` ar trebui asumat un
angajament chiar în momentul de fa]`,
când înc` mai avem amintirea ora[ului [i
a „Micului Paris”, înainte ca aceast`
amintire s` dispar`. De[i sunt numeroase
proiecte în construc]ie, menite a contribui
la dezvoltarea ora[ului, pentru Bucure[ti,
timpul pare a se fi oprit în loc. Nu exist` o
con[tiin]` a patrimoniului, iar acest fapt
trebuie oprit. Din acest motiv, expozi]ia
este gândit` ca un semnal pentru patri-
moniu. Am fost [ocat s` v`d turnul
arzând lâng` biserica Armeneasc`. A fost
un real semnal. A fost cât pe ce s` se
piard` unul dintre cele mai importante
monumente ale ora[ului. M-am gândit s`
folosesc aceast` situa]ie ca un simbol
vizavi de ceea ce se întâmpl` în general,
un semnal pentru con[tiin]a noastr`
asupra a cât de u[or poate fi distrus patri-
moniul. Principala problem` a arhitecturii
de azi este c` nu mai pune accent pe
aspectul func]ional, care consider c` este
foarte important. Uneori, arhitectura
încearc` doar s` arate bine [i se concen-
treaz` exclusiv pe form`, pe care oamenii
nu o pot citi. Avem nevoie s` p`trundem
în profunzimea cl`dirii, asta ar trebui s`
fie arhitectura. Or, arhitectura contempo-
ran` nu caut` s` surprind` în form`
memoria timpului s`u. Cum putem
merge mai departe f`r` memoria trecutu-
lui? Pierdem atât de multe valori. Este
foarte u[or s` distrugi, mai ales când
este vorba despre trecut.
Spre exemplu, ruinele arheologice sunt
diferite de cele noi, pentru c` reprezint`
ultima amintire a ceva complet distrus.
Asupra celorlalte înc` se mai poate inter-
veni pentru a p`stra memoria acelui ceva.
Te ajut` s` evoluezi pe baza unor
r`d`cini.
LS: Care sunt componentele proiectu-
lui [i cine sunt arti[tii implica]i?
FF: Sunt opt fotografi: Adrian Bulboac`,
{erban Mestec`neanu, Sergiu Mih`escu,
Camil Iamandescu, Lucian Muntean, Dan
Pier[inaru, Cosmin Gogu [i {erban
Bonciocat. Vârstele lor sunt cuprinse între
20 [i 40 de ani, mai mult sau mai pu]in,
sunt forma]i diferit [i beneficiaz` de
experien]e diferite. Proiectul nu este
numai despre distrugeri, scandal [i con-
traste. Este despre o nou` viziune asupra
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BUCAREST LA MAL AIMEE – PRIVIRE DE
ARTIST ASUPRA UNUI ORA{ ÎN PERICOL
O perspectiv` contemporan` asupra patrimoniului arhitectural al
Bucure[tiului [i un semnal privind importan]a protej`rii sale. Acesta este
scopul expozi]iei deschise la centrul cultural Kalinderu, str. Vasile Sion, 
nr. 2-4, în luna octombrie. 

camil iamandescu
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patrimoniului arhitectural.  
Expozi]ia va cuprinde aceste opt viziuni
diferite asupra Bucure[tiului contempo-
ran, o instala]ie interactiv` a grupului
„Case care plâng” [i imaginile mele, 
realizate la începutul anilor '90, la scurt
timp dup` Revolu]ie.
LS: Sunt viziuni diferite asupra
aceluia[i subiect. Cum s-a ajuns la
aceast` formul` [i de ce?
FF: Cel mai interesant aspect legat de
acest proiect const` în conceptul s`u
foarte liber. Am descoperit c` nu to]i cei
implica]i folosesc tehnic` digital`. Se

creeaz`, astfel, o rela]ie între subiect [i
tehnica de reprezentare. Spre exemplu,
unele imagini sunt Polaroid [i exprim`
caracterul unic al fotografiei, la fel ca [i în
cazul cl`dirilor vechi. Mai exist`, de
asemenea, o serie de cadre realizate cu
un aparat foarte vechi. Apoi, sunt imagi-
nile mele clasice, alb-negru, din anii ‘90.
Asemenea cl`dirilor, [i tehnicile pot
disp`rea. 
O cl`dire este construit` prin intermediul
tehnicii. Proiectul poate fi în]eles [i din

acest punct de vedere – tehnic` [i imagi-
ne. În acest context, apar ni[te tensiuni
imposibil de remarcat în cazul expunerii
unei singure viziuni. Avându-le pe toate la
un loc, putem con[tientiza diferen]a din-
tre concepte.  
Ast`zi, oamenii fac foarte multe poze. Nu
ne acord`m suficient timp pentru a „citi”
imaginea. O fotografie implic` trei dimen-
siuni: dou` pe hârtie [i o a treia,
imagina]ia, proiec]ia mental`. Este ca o
u[` pe care o deschizi. Acela[i lucru se
întâmpl` [i în arhitectur`: uneori, când o
cl`dire este complet închis`, e[ti obligat
s` r`mâi afar`, f`r` amintiri, f`r`
imagina]ie. Asta este ceea ce încerc`m
acum s` facem, s` intr`m în profunzimea
cl`dirii [i s` aten]ion`m publicul asupra
importan]ei acestei perspective interne. 
LS: Ai avut ocazia s` mai lucrezi la un
astfel de proiect, în care arti[ti cu
preg`tire diferit` sunt reuni]i de
acela[i subiect? Care este cel mai
interesant aspect în acest tip de abor-
dare?
FF: Am mai lucrat, dar nu la un astfel de
nivel. Aici vorbim despre o foarte mare
concentrare de energii. Spre exemplu,
am lucrat la un proiect numit „Natur`
moart`”, cu accentul pe contradic]ia din-
tre termeni: natura, care este vie, [i
moarte. Era un grup foarte tân`r [i a fost
un proces foarte dinamic. Acest experi-
ment m-a ajutat în ceea ce fac acum. A
p`trunde în viziunea fiec`ruia cred c`
este cel mai interesant aspect, f`r` a
spune ce e corect sau gre[it, doar
ghidând. Este o experien]` unic`. Nu este
vorba despre vârst`, este despre pasi-
une, despre tehnic`. Am fost impresionat
de dorin]a fiec`ruia de a dezvolta o vizi-
une coerent`. Unii folosesc lumina de
noapte, al]ii utilizeaz` reflexii. Nu e ca la
[coal`, când scrii dup` dictare [i te con-
frun]i cu mul]i elevi care noteaz` acela[i
lucru [i care, la final, nu au înv`]at nimic. 
LS: Expozi]ia va fi deschis` la
Kalinderu. De ce aici, care este
povestea alegerii acestui loc?
FF: Mergând cu ambasadorul s` vizion`m
mai multe spa]ii, mi-a povestit despre
acest conac. V`zusem numeroase loca]ii,
mai mici, mai mari, mai noi, mai vechi…
|nc` din strad`, mi-a atras aten]ia un
detaliu de fa]ad`, ce m-a trimis cu gândul
la spiritul casei, la starea sa incert`: nu

distrus`, dar nici renovat`, cu unele inter-
ven]ii, dar nu atât de multe încât s` îi fie
afectat` identitatea, deteriorat` la interior,
cu apa picurând prin luminator. A p`rut a
fi locul ideal pentru expozi]ia noastr`.
Este un loc între locuri, asemenea
Bucure[tiului, asemenea acestui proiect.
LS: Pentru cât timp va fi deschis` ex-
pozi]ia? Exist` inten]ia de a continua
acest demers, printr-o itinerare sau
ceva de acest gen?
FF: Expozi]ia va fi deschis` timp de o
lun`, în octombrie. Ulterior, ne-ar pl`cea
s` c`ut`m alte locuri de expunere. Este
foarte important s` nu ne oprim aici.
LS: Cum arat` Bucure[tiul acum, com-
parând cu prima vizit`?
FF: Întotdeauna va r`mâne prima impre-
sie. În timp, memoria selecteaz` doar
detaliile cu adev`rat importante [i, acum,
acestea sunt completate cu unele noi.
Spre exemplu, am aceast` poveste
despre doi sfinc[i pe care i-am descoperit
în curtea unui individ, în timpul primei
mele vizite. În acest an, am trecut din nou
prin zon`, încercând s` îi reg`sesc. La un
moment dat, cineva m` întreab` ce
anume caut. Îi povestesc despre statu-
ete. Respectivul era chiar proprietarul.
Vechea cl`dire fusese demolat`, iar pe
locul ei acum se afla o clinic`. Sfinc[ii au
fost muta]i. Ast`zi, am amintiri noi, rapor-
tate la cele ini]iale. În acest fel, povestea
cap`t` contur, în]eleg mai mult despre
acest loc. Este ca un palimpsest. Am
pergamentul, baza [i acum rescriu noi
texte, noi amintiri.
LS: Este Bucure[tiul „Micul Paris” sau
este un loc cu o identitate proprie?
FF: Dar cum este Parisul? Avem Marais,
care are o arhitectur` specific`, dar, dup`
ce te îndep`rtezi de aceast` zon`,
descoperi un cu totul alt ora[, cu aspecte
particulare. La fel este [i cu Bucure[tiul.
Exist` unele cl`diri, str`zi care trimit la
Paris, dar de aici pân` la a spune c` tot
Bucure[tiul este un mic Paris este cale
lung`. Cred c` Bucure[tiul, ca orice ora[,
are o identitate proprie. Bucure[ti este
Bucure[ti. 
LS: „Bucarest la mal aimée” – cum s-ar
traduce într-o viziune proprie?
FF: Proiectul se refer` la acele energii
care ]in ora[ul în via]`. Este vorba despre
pasiunea de a le re]ine [i despre memoria
pe care orice ora[ ar trebui s` o aib`. 
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adrian bulboac`

[erban bonciocat
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Concentrat` pe activitatea unora dintre
reprezentan]ii principali ai arhitecturii
japoneze contemporane, expozi]ia arat`
cum tehnologia poate fi folosit` în mod
creativ, cum arhitectura nou` trebuie s`
porneasc` de la caracterul [i istoria unui
loc [i cum dezvoltarea urban` poate fi
gestionat` \ntr-un mod inovativ, dar [i
responsabil. 
Ini]iat` de c`tre prof. Riichi Miyake, ea
cuprinde dou` p`r]i: „Virtus Loci”, o
selec]ie de cl`diri ale arhitec]ilor Tetsuo
Furuichi, Yasuhiro Yamashita [i Hironori
Matsubara [i „Forma Urbis”, cuprinzånd
proiecte urbane pentru mega-ora[e ale
arhitec]ilor de mai sus, la care se adaug`
Tatsuya Yamamoto. 
Arhitectura contemporan` din Japonia
trece printr-o transformare radical` în ceea
ce prive[te rela]ia cu mediul înconjur`tor
[i cultura, \ndreptându-se c`tre practici
sustenabile care s` dezvolte o societate
mai pu]in poluant`. În acest context,
arhitec]ii japonezi [i-au extins domeniile
de interes, de la activit`]ile conven]ionale
de construc]ie, la coordonarea creativ` în

slujba vie]ii [i a securit`]ii oamenilor.
Arhitec]ii prezen]i în cadrul acestei
expozi]ii sunt pasiona]i de conceptul de
loc, ca esen]` a vie]ii umane, aplicând
metoda lor original` [i incitant`, sus]inut`
de tradi]ia me[te[ug`reasc`. 

Virtus Loci 
A fi unic într-un loc este esen]a localului,
în timp ce a te afla oriunde/pretutindeni
este scopul modernit`]ii. Trei dintre cei
mai interesan]i arhitec]i din Japonia,
Tetsuo Furuichi, Yasuhiro Yamashita [i
Hironori Matsubara, au pus problema
localului, prin lucr`rile lor realizate în
diferite p`r]i ale lumii. Dintre numeroasele
lor proiecte arhitecturale, au fost selectate
[i reinterpretate cele care trateaz` aceast`
problem`, în scopul de a transmite noua
idee de virtus loci (for]a locului), un proces
de crea]ie a noilor valori ce urmeaz` a fi
generate prin alternan]a între local [i
trans-local.

Forma Urbis
De o jum`tate de secol încoace, decalajul

dintre societatea avansat` [i societatea
r`mas` în urm` a constituit un punct
nevralgic. Dup` evaluarea poten]ialului de
dezvoltare, lumea este acum împ`r]it` în
trei grupe majore: ]`rile care au atins deja
obiectivul unei economii stabile [i al unei
societ`]i (13% din popula]ia lumii); cele
care beneficiaz` de un poten]ial ridicat de
dezvoltare viitoare în urm`toarele dou`
decenii (59%) [i cele care sufer` înc` din
cauza situa]iei economice [i sociale pre-
care (28%). Managementul dezvolt`rii
reprezint` sarcina esen]ial` pentru majori-
tatea popula]iei lumii, urbanizarea rapid`
fiind aspectul s`u cel mai caracteristic. În
scopul atingerii obiectivului de ora[ dura-
bil, arhitec]ii expun c`ile proprii privind
procesul de rezolvare a problemelor cre-
ate de o monstruoas` tendin]` de
urbanizare megaloman`. Expozi]ia
prezint` situa]iile din Istanbul, Tokio, Seul
[i Beijing, precum [i solu]iile str`lucite
pentru evolu]ia acestor mega-ora[e pro-
puse de c`tre Tatsuya Yamamoto, Tetsuo
Furuichi, Yasuhiro Yamashita [i Hironori
Matsubara.

FRAGMENTS OF THE EARTH
EXPOZI}IE DE ARHITECTUR~ JAPONEZ~
Expozi]ia „Fragments of the Earth”, dedicat` arhitecturii japoneze contempo-
rane, deschis` pe parcursul lunii octombrie la Muzeul }`ranului Român,
\[i propune s` combat` cli[eul obsesiei nipone pentru tehnologie [i pe cel
conform c`ruia exist` o discrepan]` între obiectele de arhitectur` rafinate [i
haosul urban generalizat.



Lemnul nu trebuie prelucrat
pentru a fi frumos; este deja
frumos de la natur`.

Parchetul Karelia [i-a început
via]a cu decenii în urm` dintr-o
mic` s`mân]` din solul p`durilor
finlandeze. Parchetul Karelia
respect` ciclul natural al 
lemnului.

Fiecare produs realizat de 
Karelia este supus unui control
riguros în timpul procesului de
fabrica]ie pe întreaga durat` 
a c`l`toriei sale din p`dure pân` 
în casa dumneavoastr`.

Structura robust` [i flexibil` 
a pl`cilor ofer` garan]ia c`
parchetul Karelia va ar`ta ca nou
[i peste câteva decenii.

www.karelia.ro

PARCHET FINLANDEZ CU
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BERLIN MODERNISM 
{I NEU BAU LAND

Prima expozi]ie, „Berlin Modernism”,
cu fotografii de Alfred Englert, repre-
zint` un adev`rat tur fotografic al 
istoriei arhitecturii europene din ultimii
100 de ani, accentuând perspectiva
estetic` [i inova]ia tehnic`. 
Pornind de la ideea c` arhitectura
determin` imaginea de ansamblu a
unui ora[, mai ales atunci când natura
nu a fost foarte darnic`, iar peisajul nu
este impresionant, arhitec]ii germani
au g`sit, la Berlin, terenul propice pen-
tru a inova [i experimenta, cu atât mai
mult cu cât ora[ul nu p`streaz` prea
mult din vestigiile sale istorice.

|n ultimele decenii, Berlinul a dobân-
dit statutul unui ora[ reprezentativ
pentru peisajul arhitectural contem-
poran, atât la nivel european, cât [i la
nivel interna]ional. Niciun alt ora[
european nu a îmbr`]i[at Modernis-
mul cu atâta consecven]` ca Berlinul,
poate [i pentru c`, în ultimii 100 de
ani, el a trecut printr-un amplu proces
de reconstruc]ie. Modernismul ger-
man este caracterizat de forme 
simple, ra]ionalitate [i func]ionalitate,
iar în cadrul expozi]iei ve]i putea
admira operele unor arhitec]i con-
sacra]i, de la Walter Gropius [i Mies

van der Rohe la Norman Foster [i
Zaha Hadid. Expozi]ia „Berlin
Modernism” î[i propune s` aduc` în
prim-plan o parte din cl`dirile noi,
futuriste, spectaculoase, dar [i unele
comune, adesea etichetate pe
nedrept de publicul nespecializat ca
fiind „urâte”. 
Cea de a doua expozi]ie, „Neu Bau
Land”, are ca tem` central` arhitec-
tura [i procesul de restructurare
urban` din fosta Germanie Demo-
crat`. A[a cum era de a[teptat, dup`
reunificarea celor dou` ]`ri, în
Germania de Est domeniul
construc]iilor a cunoscut un adev`rat
boom, iar expozi]ia de la Galeria
Dalles î[i propune s` prezinte o pers-
pectiv` comprehensiv` a peisajului
urbanistic din fosta ]ar` comunist`,
un adev`rat succes din punct de
vedere arhitectural.
Proiectele vizeaz` atât cl`diri din zona
privat`, cât [i din spa]iul public, iar
exemplele alese reprezint` materi-
alizarea unora dintre cele mai 
progresiste idei din arhitectura 
contemporan`. Aceast` viziune avan-
gardist` este caracteristic` nu doar
cl`dirilor realizate de mari firme de
arhitectur` sau celor create de
„staruri” interna]ionale ale arhitec-
turii, ci [i celor semnate de tineri
arhitec]i. 
Curatorii expozi]iei au selectat 145 de
cl`diri, 25 dintre acestea fiind
descrise în detaliu, urmând ordinea
cronologic` a construirii lor. Marele
absent este, în mod deliberat, ora[ul
Berlin, dat fiind c` se afl` într-un per-
manent proces de transformare, de o
amploare f`r` precedent, [i merit` o
prezentare individual`.   
Expozi]ia ilustreaz` modul \n care pro-
cesul de dez-industrializare a unor
ora[e sau chiar zone întregi a lovit
fosta Germanie Democrat` cu o for]`
de neb`nuit, luându-i prin surprindere
atât pe arhitec]i, cât [i pe autorit`]i.
Prin urmare, Programul de Restructu-
rare Urban` a Germaniei de Est este
de câ]iva ani o prioritate atât la nivelul
Guvernului central, cât [i la nivel
regional. 

www.zilele-culturii-germane.ro

Cu ocazia Zilelor Culturii Germane, desf`[urate în perioada 1-9 noiembrie,
Ambasada Republicii Federale Germane organizeaz`, la Galeria Dalles,
expozi]iile de fotografie „Berlin Modernism” [i „Neu Bau Land”, care vor fi
vernisate pe 2 noiembrie. 
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Walter Gropius nu [i-a propus niciodat` ca
Bauhaus s` devin` un stil, ci s` ofere o
direc]ie artistic`, s` \ncurajeze creativi-
tatea [i s` creeze obiecte accesibile, pe
scurt, s` deschid` noi c`i \n crea]ie. 
Cu subtitlul „A Conceptual Model”,
expozi]ia de la Berlin a cuprins peste 900
de obiecte, ilustrånd povestea fondatorilor
Bauhaus, a discipolilor lor, din perspectiva
problemelor c`rora ei au \ncercat s` le
ofere un r`spuns, precum interdisciplinari-
tatea, conceptului de workshop, folosirea
de noi tehnici [i materiale sau chestiuni de
ordin social. Prin urmare, demersul
expozi]ional a fost unul holistic, urm`rind
rolul jucat de gåndirea Bauhaus \n dez-
voltarea [i interna]ionalizarea modernit`]ii,
dincolo de impactul s`u colosal asupra
arhitecturii [i designului. 
Spre deosebire de expozi]iile anterioare,
care au propus studiul Bauhaus \n func]ie
de atelierele sale, „A Conceptual Model”,
amenajat` de scenografii chezweitz &
roseapple, a integrat obiectele prezentate
\n contextul lor istoric, urm`rind evolu]ia
curentului, [i, \n acela[i timp, a \ncercat s`
exploreze impactul pe care l-au avut
asupra publicului de atunci, dar [i re-
levan]a lor \n prezent, la 90 de ani de la
\nfiin]area Bauhaus-ului [i la 20 de la

28

EXPOZI}IE BAUHAUS LA BERLIN
La Berlin, Funda]ia Walter Gropius a g`zduit, \ntre 22 iulie [i 4 octombrie, cu
ocazia \mplinirii a 90 de ani de la ini]ierea curentului Bauhaus, cea mai
important` retrospectiv` dedicat` acestei mi[c`ri, organizat` \n colaborare
cu Muzeul de Art` Modern` din New York. 

1

2

3 4

         



www.oar-bucure[ti.ro

c`derea Zidului Berlinului. Cu atât mai
mult cu cât \nainte de 1989 aceast`
expozi]ie nu ar fi putut fi organizat`, dou`
dintre „cartierele” Bauhaus aflåndu-se \n
RDG, la Weimar [i Dessau. 
Vizitatorii au putut admira atåt obiecte
celebre, cum ar fi piesele din mobilier
realizate din metal de Marcel Breuer sau
ceainicul Marianne Brandt al lui Herbert
Bayer, cåt [i exponate insolite. 
De[i mi[carea Bauhaus a avut un sfår[it
nefericit – denun]at` \n 1933 de nazi[ti ca
promovånd arta „degenerat`”, „anti-ger-
man`” [i, apoi, \nchis` – ea s-a dovedit a fi
cea mai important` contribu]ie a
Germaniei la arhitectura, arta [i cultura
modernit`]ii, mo[tenirea sa fiind vizibil` \n
ora[ele din toat` lumea. |n absen]a aces-
teia, probabil c` nu ar mai fi existat
cl`direa ONU din New York, piesele de
mobilier asamblabile sau \ntoarcerea c`tre
arta me[te[ugarilor, iar arhitectura mondi-
al` ar fi ar`tat cu totul altfel. 
Expozi]ia a atras peste 20.000 de vizitatori
din toat` Europa, iar \n noiembrie se va
muta la New York, lucruri care demon-
streaz`, \nc` o dat`, caracterul umanist
universal al mi[c`rii Bauhaus./Anca Rotar

29

1. Fotografie cu membri Bauhaus \n Dessau, 1926.
Persoane: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche,
László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt,
Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul
Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl,  Oskar Schlemmer;
Bauhaus-Archiv Berlin/ Musée National d'Art Moderne/
Centre Pompidou
2. Ludwig Mies van der Rohe, 1934. Photo: Werner
Rohde; Bauhaus-Archiv Berlin
3. Walter Gropius, 1928 – \n fa]a desenului s`u pentru
Chicago Tribune Tower din 1922. Photo: Associated Press,
Berlin; Bauhaus-Archiv Berlin.
4. Ludwig Mies van der Rohe – Propunere „Wabe’”pentru
concursul de idei pentru “skyscraper”-ul din Bahnhof
Friedrichstrasse, 1922; Bauhaus-Archiv Berlin, © VG Bild-
Kunst, Bonn 2009.
5. Lyonel Feininger – Cathedral, coperta Manifestului
Bauhaus, aprilie 1919; Bauhaus-Archiv Berlin; © VG Bild-
Kunst, Bonn 2009.
6. Marcel Breuer – Club Chair B 3, a doua versiune, 1926;
Foto: Hartwig Klappert, Berlin. Stiftung Bauhaus Dessau.
7. Marcel Breuer – African Chair, 1921; Foto: Hartwig
Klappert, Berlin. Bauhaus-Archiv Berlin; © VG Bild-Kunst,
Bonn 2009.
8. Walter Gropius – Machet` pentru memorialul pentru
„March Heroes”, 1921; Klassik Stiftung Weimar

www.modell-bauhaus.de; www.moma.org
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Proiectul stadionului care va g`zdui,
\n 2012, Jocurile Olimpice de la
Londra, realizat de Rod Sheard, direc-
torul biroului de design Populous, a
fost f`cut public la sfår[itul lunii tre-
cute. Pasionat de arhitectura dedicat`
sportului, Rod Sheard a mai proiectat
stadionul Emirates al clubului Arsenal
[i a reamenajat terenul de tenis de la
Wimbledon [i celebra aren`
Wembley. 
Stadionul londonez este diferit de
alte construc]ii de acela[i tip prin fap-
tul c` o mare parte din structura sa
va avea un caracter temporar. O
aren` par]ial demontabil`, cu tribune
adi]ionale, este un proiect extrem de
ambi]ios, dar necesar \n era arhitec-
turii sustenabile, iar Jocurile Olimpice
din 2012 reprezint` ocazia perfect`

pentru o asemenea premier`. Pentru
arhitect, introducerea componentelor
demontabile a reprezentat o ocazie
de a explora posibilit`]ile oferite de
diverse materiale [i structuri
opera]ionale, folosind doar resurse
strict necesare pentru desf`[urarea
evenimentului, dar \ndeajuns de ver-
satile pentru a putea servi [i altor
scopuri. Structura elegant` [i u[oar`
a anvelopantei permite cl`dirii s`
„respire” \n mod natural, gra]ie
prezen]ei minime a structurilor
mecanice fixe, iar designul valorific`
statutul de „insul`” al sitului, pentru
a promova natura carnavalesc` a
evenimentului. Spectatorii vor avea la
dispozi]ie o serie de facilit`]i, dispuse
de-a lungul råului, care, la råndul s`u,
va fi integrat \n structur` prin jocuri

de lumini. Proiectul con]ine un „sta-
dion-nucleu” cu 25.000 de locuri 
permanente, \nconjurat de 55.000 de
alte locuri \n tribunele adi]ionale, care
vor fi demontate dup` terminarea
Jocurilor, urmånd ca „nucleul” s` fie
folosit ca stadion de atletism, dar [i
pentru g`zduirea de evenimente cul-
turale. Dinamica structur` sustenabil`
va atrage oameni de afaceri [i
investitori, func]ionånd ca un 
catalizator pentru via]a comunit`]ilor
existente \n apropierea Parcului
Olimpic. 
Lucr`rile pentru construc]ia noului
stadion au fost deja demarate, mai
devreme decåt era ini]ial preconizat,
urmånd s` se \ncheie \n vara lui
2011. 
www.rodsheard.com

La \nceputul acestei luni, Office for
Metropolitan Architecture (OMA) a
deschis un nou birou \n Hong Kong,
care va juca un rol important \n
realizarea unei serii de proiecte de
dezvoltare a ora[ului. Acesta este cel
de-al patrulea birou OMA, pe lång`
cartierul general de la Rotterdam [i
birourile din Beijing [i New York. 
OMA Hong Kong va juca rolul de plat-
form` de cercetare [i design. Printre
proiectele sale importante aflate \n
desf`[urare se num`r` West

Kowloon Cultural District, un master-
plan dedicat transform`rii Hong
Kongului \ntr-un notabil centru cultural
[i artistic, Taipei Performing Arts
Centre, proiect cå[tig`tor al unei
competi]ii pentru construirea unui
centru de spectacole inovator [i
Shenzhen Stock Exchange, proiect \n
desf`[urare, care va fi finalizat \n
2011. 
Noul birou OMA are o echip` format`
din 25 de arhitec]i [i urbani[ti, coor-
donat` de David Gianotten. Membru

OMA din 2008, Gianotten a participat
deja la o serie de proiecte importante
ale celebrului birou de arhitectur`,
printre care se num`r` Shenzhen
Stock Exchange sau masterplanul
ora[ului Hanoi. El va colabora cu cei
mai importan]i parteri OMA, Rem
Koolhaas [i Ole Scheeren, coordona-
torul OMA Beijing, care va r`måne
cartierul general din Asia al biroului
olandez. 

www.oma.nl, www.oma.eu
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LONDRA 2012. 
STADIONUL OLIMPIC

UN NOU BIROU OMA |N HONG KONG
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c`utare de moduri \n care s` rede-
fineasc` rela]ia dintre spa]ii [i
func]iuni, \ntre spa]iul domestic [i cel
urban. Fie c` este vorba de locuin]e
familiale, sau destinate tinerilor ori
b`rånilor, aceste proiecte reprezint`,
\n acela[i timp, dona]ii sociale [i
interven]ii care contribuie la reconfi-
gurarea ]esutului urban. |n ceea ce

prive[te echipamentele, administra]ia
public` din Spania a favorizat, \nc` de
la reinstaurarea regimului democratic,
acum mai mult de 30 de ani, le-a
favorizat pe cele colective, cu scopul
de a cre[te gradul de coeziune
social`. Proiectele arhitecturale
r`spund acestei cerin]e, exploatånd
oportunit`]ile pe care aceste pro-
grame sociale le ofer` pentru
regenerarea ]esutului urban.
Experimentele arhitec]ilor catalani
sunt gåndite sub form` de cataliza-
toare ale spa]iului public, noi
articula]ii pentru structura ora[elor [i
unelte pentru crearea de noi
identit`]i. 

www.citechaillot.fr
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Purtånd subtitlul „Portretul unei
epoci”, expozi]ia abordeaz` aceste
probleme prin intermediul unei
selec]ii generoase de proiecte, de la
opere reprezentative la arhitecturi
mai modeste, dar care ofer` solu]ii
ingenioase pentru anumite programe
sociale sau situa]ii urbane delicate. 
|n locul unei structuri tematice rigu-
roase, organizatorii au preferat o
abordare care scoate \n eviden]` ati-
tudinile [i strategiile care \ncearc` s`
transforme ]esutul fizic [i social \n
care este inserat obiectul de arhitec-
tur`. Proiectele prezentate sunt 
grupate dup` cinci teme: construc]ia
vidului, continuit`]i, limite, crearea
unui peisaj [i definirea de noi iden-
tit`]i. Construc]ia vidului ilustreaz`
procesul de „dez-ocupare” a
spa]iului, care genereaz`, la nivelul
unui edificiu, spa]ii publice [i
deschideri care permit vizibilitate [i
p`trunderea aerului [i a luminii.
Sec]iunea dedicat` continuit`]ilor
prezint` strategii de interven]ie
asupra cl`dirilor vechi, prin care se
realizeaz` o trecere coerent` de la
vechi la nou. A[a-zisele limite

32

ARHITECTUR~ CATALAN~ 2004-2009

reprezint`, de fapt, structuri care
ac]ioneaz` ca filtre, controlånd nivelul
de permeabilitate dintre dou` zone
diferite. Crearea de peisaje se refer`
la „manipularea” solului [i estom-
parea limitelor dintre natural [i 
artificial, o strategie specific` pentru
arhitectura catalan`. |n fine,
sec]iunea „noi identit`]i” reflect`
modul \n care arhitec]ii r`spund trans-
form`rii permanente a ora[elor, 
\ncercånd s` \mpace manifest`rile
individuale [i contextul.
O sec]iune complementar`, colecti-
vit`]i, subliniaz` importan]a
desf`[ur`rii programelor sociale \n
Catalonia. Problema colectivit`]ilor
este, la råndul ei, abordat` din dou`
perspective diferite, cea a locuin]elor
[i cea a echipamentelor. Definirea
spa]iului domestic reprezint` una din-
tre preocup`rile de baz` ale
arhitec]ilor. |n ciuda constrångerilor
bugetare [i spa]iale inevitabile \n
cazul ridic`rii de locuin]e sociale,
proiectele expuse reprezint` modul
arhitec]ilor de a chestiona [i a 
experimenta \n cadrul sistemelor pro-
gramatice. Ei se afl` \ntr-o continu`

La Paris, Cité Chaillot g`zduie[te, \ntre 7 octombrie 2009 [i 10 ianuarie
2010, expozi]ia „Arhitectur` catalan` 2004-2010”, o explorare a noilor
modele [i sensibilit`]i care definesc lucr`rile arhitec]ilor din Catalonia la
sfår[itul primului deceniu al secolului 21, dar [i a modului \n care ace[tia 
se adapteaz` contextului social [i economic contemporan.  





Designul urban este un domeniu adeseori asociat arhitec-
turii peisagistice, dar stråns legat de economia politic` [i
teoriile sociale. Ora[ele se schimb`, cresc [i se dezvolt`,
iar procesul de design trebuie s` contribuie la un progres
coerent [i s` previn` erorile de planificare [i construc]ie.
Un ora[ nu este suma cl`dirilor sale, ci sistemul care inte-
greaz` toate structurile construite dup` un anumit mod de
interpretare a spa]iului, iar munca unei echipe de arhitec]i
poate transforma radical un loc „\mb`trånit”, din punct de
vedere al func]iunii [i designului. Proiectele prezentate \n
acest volum sunt legate de construc]ia de noi cartiere, de
recondi]ionarea zonelor istorice [i, nu \n ultimul rånd, de
amenajarea de noi spa]ii publice. De fiecare dat`, benefi-
ciarul este comunitatea, care „cå[tig`” noi locuri de 
\ntålnire [i dialog, str`zi mai pline de via]` [i, implicit, un
sim] al comunit`]ii mai pronun]at.
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Dinu Antonescu (1909-1998) ocup` un loc de excep]ie în
cercetarea arhitecturilor istorice din România, datorit`
studiilor sale despre arhitectura dacilor, realizate în
condi]ii foarte pu]in favorabile. Stagiul de studii la {coala
Român` din Roma, între 1937-1939, a fost unica perioad`
în care autorul s-a putut dedica exclusiv cercet`rii. Având
misiunea de a supraveghea executarea mulajelor dup`
Columna traianee, el a analizat reprezent`rile arhitecturii
romane [i dacice de pe friza spiralat`, studiile sale la baza
lucr`rii de fa]` [i marcåndu-i viitoarele preocup`ri
[tiin]ifice. Dup` r`zboi, debuteaz` în înv`]`mântul univer-
sitar de arhitectur`, de unde este exclus dup` numai trei
ani, prin voia autorit`]ilor comuniste, care îi pecetluiesc
„dosarul” [i destinul profesional cu sintagma frecvent
uzitat` în epoc` „atitudine du[m`noas` fa]` de
autorit`]ile statului”. Obligat s` activeze exclusiv în insti-
tute de proiectare, Dinu Antonescu nu a avut niciodat`
mijloacele necesare pentru a desf`[ura cercet`ri perso-
nale extinse în siturile dacice, cu atât mai surprinz`toare

ap`rând ast`zi rezultatele muncii sale. Cu excep]ia
vizitelor în siturile arheologice, f`r` a fi integrat în vreun
colectiv de cercetare, a avut la dispozi]ie exclusiv publi-
ca]iile arheologice de specialitate, a c`ror orientare era
departe de a include printre priorit`]i ars aedificandi.
Dac` volumul „Introducere în arhitectura dacilor” a reu[it
s` vad`, în pofida piedicilor, lumina tiparului, studiul
despre arhitectura de pe friza sculptat` a Columnei lui
Traian, început la Roma [i completat pân` c`tre sfâr[itul
vie]ii autorului a r`mas pân` acum în manuscris. Unele
fragmente se reg`sesc par]ial în structura considera]iilor
despre arhitectura dacilor publicate în reviste [i în volumul
deja men]ionat. A r`mas, pân` la ora actual`, unicul studiu
care abordeaz` exhaustiv imaginile arhitecturale ilustrate
în fundalul frizei. Îndr`znea]` [i original`, aceast` lucrare
este cea mai important` contribu]ie la cunoa[terea istoriei
arhitecturii antice de pe teritoriul României, schi]ånd
imagini coerente, clare, despre arhitectura dacilor, a[a
cum este descris` ea pe Columna traianee.
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