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REPORTAJ    
A PATRA ZI (CONTINUARE) 

Fundamente 
BIENALA DE LA VENEŢIA  

VIZITA DE LUCRU INFORMALĂ – 04-07 IUNIE 2014 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

F A I - FONDO AMBIENTE ITALIANO – PATRIMONIUL ITALIAN 

 

        Am decis să fac această descriere, 

deoarece o consider extrem de utilă ca 
introducere la următorul şi ultimul capitol al 
acestui reportaj pe care l-am realizat dupa vizita 
de lucru a delegaţiei UAR la deschiderea oficială 

a expoziţiilor României la cea de-a 14 – a ediţie a 
Bienalei Internaţionale de la Veneţia. Imaginile 
care au însoţit acele câteva cuvinte pe care l-am 
adăugat au demonstrat că interesul meu s-a 
îndreptat şi înspre alte zone, imagini, 
manifestări, detalii care nu făceau neapărat 
parte din evenimentul principal. Aşa se face că 
am ţinut să revin într-un loc special dintr-un colţ 
aparent ascuns al Pieţii San Marco. L-am 
descoperit altă dată în anul 2010, când eram în 
Veneţia cu acelaşi scop, dar mai puţin oficial, 
adică nu eram în misiune. Este vorba de un 
spaţiu comercial aflat la nr.101, care a devenit 
muzeu înscris în patrimoniul cultural italian, parte 
de fiecare dată din lista oricărui ghid turistic. 
Este o operă de arhitectură, din categoria celor 
mai importante lăsate contemporanilor de o 
figură marcantă, un arhitect de excepţie, care 
face parte din generaţia secolului trecut.  
           Nu o să deconspir acest nume, mai ales 
pentru cei dintre voi care au ghicit deja despre 

cine şi despre ce lucrare este vorba.  
           Revin la subiectul capitolului, precizând 
câteva lucruri despre această organizaţie 
serioasă, care am descoperit că este FONDO 
AMBIENTE ITALIANO. Este o fundaţie non-
profit, care a luat fiinţă în 1975, graţie suportului 
unor persoane fizice private, companii şi 
instituţii. Scopul său este foarte clar: să 
contribuie la protecţia, conservarea şi 
valorificarea patrimoniului artistic, natural şi 
peisaigistic italian. 

F 
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           Zi de zi fundaţia se concentrează pe trei 
obiective importante: 
 - PROTEJAREA ŞI CONSOLIDAREA 
monumentelor şi a siturilor naturale unice, pe care 
le-a primit ca donaţie sau pe care le are în 
concesiune  
- EDUCAŢIA ŞI CREŞTEREA nivelului de 
conştientizare al publicului, în special al tinerilor, cu 
scopul de a îmbunătăţi gradul de cunoştinţe, 
respect şi dedicare faţă de arta şi natura din Italia. 
- SUPRAVEGHEREA ŞI ORGANIZAREA în toată 
ţara a campaniilor de apărare a obiectivelor 
culturale şi a peisajelor asupra cărora planează 
riscul de a fi violate.  
  Dacă e să mă refer la cifre, aflu din pliantul 
publicitar al fundaţiei că: 
- a salvat 50 de proprietăţi imobiliare pe teritoriul 
Italiei dintre care 29 sunt deschise publicului 
- a depăşit cifra de 5 milioane de metri pătraţi de 
arii protejate 
-  are peste 100 de mii de membri şi donatori activi 
- s-a bucurat de peste 7 milioane de vizitatori la 
cele peste 7 mii de situri deschise anual cu ocazia 
ultimilor 20 de evenimente numite FAI Spring Days 
- beneficiază de 116 grupuri de suporteri, dintre 
care 51 sunt organizaţii ale tinerilor, în 20 de 
regiuni ale Italiei 
- peste un milion de studenţi au luat cunoştinţă 
despre importanţa păstării peisajului 
 - acţiunile sale sunt sprijinite de peste 7 mii de 
voluntari 
- un milion de voturi acordate  în cadrul proiectului 
,,Locuri din Italia pe care le iubesc”, care a avut loc 
în anul 2012. 
          Dacă vă întrebaţi ce face concret această 

organizaţie, unde sunt îndreptate fondurile 

colectate, aflăm câteva lucruri importante tot din 

pliantul publicitar al organizaţiei, pe care am avut 

ocazia să îl răsfoiesc: 

-RESTAUREAZĂ, DESCHIDE SAU REDESCHIDE 

pentru public şi MANAGERIAZĂ proprietăţile care 

le-au fost încredinţate, în aşa fel încât ele să devină 

mai mult decât simple locuri, să fie admirate, 

tratate ca o adevărată experienţă.  

          În acest scop de 21 de ani, FAI a demarat 

un proiect denumit FAI Spring Day, în cadrul căruia 

o dată pe an pe se deschid sute de situri speciale 

pe tot cuprinsul Italiei.  

(www.giornatafai.it) 

 

 

http://www.giornatafai.it/
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- prin intermediul acţiunii numite ITALIAN 

PLACES I LOVE, de zece ani au angajat 

poporul italian, mobilizându-l să ajute la 

protejarea siturilor artistice şi naturale care 

sunt în pericol.  

(www.ilnoghidelcuore.it) 

- organizează FAIMARATHON, singurul maraton 

naţional în care alergi cu ochii 

- în fiecare an departamentul educaţional 

angrenează mii de profesori şi elevi în proiecte 

de informare despre situaţia mediului şi a 

patrimoniului italian de artă şi a celui istoric  

(www.faiscuola.it) 

- se ocupă de peisajele cu risc, preluând 

apelurile comunităţilor locale, trimit 

recomandări instituţiilor implicate şi intervin 

direct unde este posibil 

- promovează turismul cutural de înaltă 

calitate, iniţiind excursii pe teritoriul Italiei, dar 

şi în străinătate, conduse de ghizi 

experimentaţi 

- organizează cursuri de istoria artei, ajutaţi de 

lectori universitari de seamă 

- au reuşit să crească interesul firmelor prin 

intermediul următoarelor programe: CORPORATE 

MEMBERSHIP PROGRAMMES, CORPORATE 

VOLUNTEERING şi CORPORATE SOCIAL 

RESPONSABILITY INITIATIVES.  

         Toate aceste acţiuni, iniţiative şi 

demersuri şi multe altele suntem invitaţi să le 

descoperim pe: www.fondoambiente.it. 

 

 

http://www.ilnoghidelcuore.it/
http://www.faiscuola.it/
http://www.fondoambiente.it/
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      Informaţiile despre activitatea fundaţiei sunt 

răspândite pe întreg globul, graţie FAI 

INTERNATIONAL, divizie care a fost pregătită cu 

scopul de a creşte interesul pentru extraordinara 

moştenire culturală, de artă şi peisagistică a Italiei 

care este ameninţată de riscul neglijării şi a 

decăderii.  

       Aceasta se ocupă de stabilirea şi consolidarea 

unor relaţii fructuoase cu numeroase organizaţii 

culturale europene şi internaţionale, cum ar fi: 

EUROPA NOSTRA, THE NATIONAL TRUST 

FOR ENGLAND, WALES&NORTHEN IRELAND, 

INTO (INTERNATIONAL NATIONAL TRUSTS 

ORGANISATION), UNESCO şi EUROPEAN 

UNION, cu scopul schimbului de experienţă şi a 

bunelor practici, care să contribuie la 

îmbunătăţirea managementului patrimoniului 

italian.  

          FAI are fondate trei grupuri suport, care 

prin intermediul evenimentelor şi a iniţiativelor 

culturale, cresc vizibilitatea şi înţelegerea muncii 

fundaţiei, participând în acelaşi timp la colectarea 

de fonduri. Acestea sunt:  

 

- FRIENDS OF FAI – www.friendsoffai.org 

- FAI SWISS          – www.faiswiss.ch 

- FAI UK                – www.faiuk.org 

 

        În încheiere pe ultima pagină a broşurii 

ne este prezentată, pe bună dreptate susţin 

eu, Italia ca o întruchipare a cuvântului 

FRUMUSEŢE, ca fiind ţara cu cele mai multe 

situri în patrimoniul UNESCO şi cu cel mai 

variat peisaj, pe care nu îl poţi găsi undeva în 

lume, pentru că Italia vrăjeşte pe toţi cei care 

vin să-i descopere comorile.  

         După o asemenea descriere, finalul 

textului ne invită să facem o donaţie, care va 

ajuta fundaţia să aducă o contribuţie palpabilă 

la dezvoltarea respectului cultural pentru 

PEISAJUL, ARTA, ISTORIA şi TRADIŢIILE 

Italiei, în scopul protejării acestui patrimoniu 

care aparţine întregului glob.  

        Chiar şi o mică contribuţie poate face 

diferenţa, ajuntând cu următorele sume: 

 

 

http://www.friendsoffai.org/
http://www.faiswiss.ch/
http://www.faiuk.org/
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-   30 € - ajuţi la restaurarea suprafeţelor de 

piatră şi lemn, 

-   50 € - asiguri montarea a 100 metri de cabluri 

electrice, 

-    100 € - contribui la restaurarea suprefeţelor 

decorate şi a pardoselii istorice, 

-    150 € - ajuţi la conservarea şi restaurarea 

unui metru pătrat de faţadă, 

-     200 € - contribui la plantarea a  5 măslini, 

-   500 € - ajuţi la transportul şi plantarea unui 

arbore mare, 

-   1 000 € - salvezi şi cureţi zece metri pătraţi de 

acoperiş. 

 

     Dacă eşti convins că se poate face ceva 

concret cu respectivele sume de bani şi mai ales 

dacă eşti un iubitor al patrimoniului, FAI te invită 

să treci la fapte, făcând o donaţie la: 

 

Banca Prossima – Gruppo Intesa Sanpaolo 

BIC(SWIFT) Code: BCITITMX 

IBAN: IT 46 j 03359 01600 100000013785 

sau online pe: www.fondoambiente.it 

 

          Am închis broşura cu un gest încet, ca să 

nu îmi tulbur sentimentul care mă încerca. Cu 

greu aş putea să îl definesc, deoarece era 

împărţit în două extreme. Pe de o parte era un 

sentiment de admiraţie pentru această fundaţie 

minunată care la anul va împlini patruzeci de ani 

de existenţă. La extrema cealaltă era revolta 

faţă de nenorocita situaţie în care ne aflăm după 

de 25 de ani de când se afirmă că am scăpat de 

dominaţia mentalităţii comuniste, mai ales în 

ceea ce priveşte conservarea şi restaurarea 

patrimoniului şi a peisajului natural, pe care 

generaţiile anterioare ni le-au lăsat moştenire. 

Recunosc că nu este direct sarcina mea şi a 

buletinului nostru informativ să semnalăm 

aceste EVIDENŢE PE CARE NU LE VEDE NIMENI! 

Sună prost, nu? Da, sună foarte prost, dar aceasta 

este trista realitate. Practica ultimilor 25 de ani 

ne-a demonstrat că s-a distrus mult şi că am 

pierdut cantităţi importante din moştenirea pe 

care am primit-o în 1989.  

 

http://www.fondoambiente.it/
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         Colegul meu, Florin BĂLTEANU prezintă 

în Observatorul Urban Bucureşti mult mai 

detaliat şi cu informaţii la zi aceste triste 

realităţi. Nu vreau să-i fac concurenţă, cu 

toate că eu l-am botezat deja ,,concurentul 

meu”,  deoarece foarte des ne întâlnim la 

,,vânătoarea” de imagini cu care ne ilustrăm 

publicaţiile.  

        Această realitate tristă pe care o 

descoperim la tot pasul nu te poate lăsa 

indiferent, ori cât de puţin ţi-ar păsa, nu poţi 

să nu iei atitudine.  

        Pe cât de mare a fost bucuria de a fi 

descoperit la sfârşitul anului trecut o iniţiativă 

demnă de laudă, tot atât de mare mi-a fost 

tristeţea de a o vedea sfârşindu-se înainte de 

a da roade cât de cât. Mă refer la SERILE 

PATRIMONIULUI NAŢIONAL. Anunţam cu 

mare bucurie la acea dată că ,,Jockey Club 

Român a găzduit, miercuri, 20 noiembrie, 

prima ediție a evenimentului ,,Serile 

Patrimoniului Naţional”, organizat de Institutul 

Naţional al Patrimoniului. În cadrul acestuia, 

dl. Radu BOROIANU, Secretar de Stat în 

Ministerul Culturii, a susținut prelegerea 

„Deruta Patrimoniului Naţional”. 

           Am participat la acea adunare cu 

mare bucurie şi mai ales speranţă că voi auzi 

veşti importante, care să ne dea idei pentru 

salvarea patrimoniului. Discuţiile au fost 

moderate de către directorul general la acea 

dată, dl.dr.Alexandru MURARU, de la care am 

aflat că: “Serile Patrimoniului Naţional” și-au 

propus să devină o dezbatere lunară, cu 

scopul de a trage un semnal de alarma în 

vederea salvagardării patrimoniului naţional. 

Temele abordate au cuprins atât o trecere în 

revistă a spaţiului construit înainte şi după 

1989, cât şi idei referitoare la mentalităţi, 

discurs, identităţi, memorie colectivă şi politici 

culturale”. 
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         În concluzie nu am reţinut, ca dătătoare de 

speranţă, decât iniţiativa în sine. Dacă mă gândesc 

bine, în fapt era o adunare ca multe altele, în care 

se adună specialiştii şi adepţii acestei teorii, în 

număr foarte mic, care se plâng în public având 

speranţa că până la urmă cineva le va auzi dorinţele 

şi se vor lua măsuri.  

          Cu această ocazie am fost informaţi că la 

următoarea întâlnire din 11 decembrie o să-l avem 

prezent pe chiar ministrul culturii, dl Daniel BARBU. 

Zis şi făcut! Am lăsat toate treburile la o parte şi pe 

11 decembrie am fost prezent la Bucureşti în aceiaşi 

sală minunată de la Jockey Club. Ca şi data 

precedentă am avut plăcerea să mă întâlnesc cu dna 

preşedinte Viorica CUREA, care îşi promisese ca şi 

mine să nu lipsească la nici o întâlnire din acest 

ciclu.  

          Noi am fost prezenţi în număr neaşteptat de 

mare, ca să audiem ,,Critica economiei politice a 

patrimoniului cultural”. Acesta era titlul pe care dnul 

ministru BARBU îl alesese pentru conferinţa sa. Îmi 

aduc aminte că dl arh. Mircea OCHINCIUC, prezent 

şi el în primele rânduri, venise pregătit şi pornit să îl 

interpeleze pe ministru. Ministrul a fost scuzat că ar 

fi fost chemat de urgenţă la Guvern şi că întârzie. Nu 

a mai venit atunci, nici altă dată, deoarece a fost 

schimbat. Odată cu el au dispărut şi ceilalţi vorbitori, 

mă refer la dnul Radu BOROIANU şi dnul Alexandru 

MURARU. Toată garnitura liberală a fost înlocuită şi 

de atunci au dispărut şi SERILE PATRIMONIULUI.  

           În primăvara anului acesta la conferinţa GIS 

2014, am avut ocazia să îl văd pe noul manager al 

Institutului Naţional al Patrimoniului - dl arh. Radu 

Petre NĂSTASE. Despre conferinţă am relatat pe larg 

în buletinul din 1 mai a.c. Cine este interesat poate 

accesa website-ul filialei www.uarsibiu.ro, de unde 

poate descărca acest buletin, dar şi pe cele din 29 

noimbrie şi 18 decembrie 2013, în care relatam 

despre singurele două întâlniri din ciclul SERILE 

PATRIMONIULUI NAŢIONAL. Tristă a fost soarta 

acestei iniţiative liberale, tristă este soarta 

patrimoniului! Credeţi că exagerez încheind într-un 

ton  pesimist, spunând: Tristă este şi va fi soarta 

noastră!? 

 

Link către paginile broşurii FAI:  

http://www.uarsibiu.ro/
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NEGOZIO OLIVETTI – OLIVETTI SHOWROOM 
,,Icon of the Twentieth Century” – operă a marelui arhitect Carlo SCARPA 

 
G 

     Nu schimb culoarea fondului acestui ultim capitol din 

reportajul despre vizita la Veneţia, pentru că el este de fapt o 

continuare la ceea ce am vrut să demonstrez, în prima parte 

F, despre Fondo Ambiente Italiano.  

        În iunie 2007 am avut primul contact cu acest spaţiu, în 

care se găsea o expoziţie cu lucrări de artă a trei mari artişti – 

PICASSO, DALI şi CHAGALL:  
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Primul meu contact cu acest extraordinar spaţiu a fost 

şocant din alt punct de vedere. La acea vreme arta 

expusă te făcea să nu mai ai ochi pentru detaliile 

arhitecturale. Din această cauză, anul acesta, 

mărturisind sincer ruşinea pe care o simţeam, i-am 

spus colegului meu Nicoale LASCU că nu ştiu despre 

existenţa lui. În momentul mărturisirii mi-am spus în 

sinea mea că ar fi o mare greşeală, dacă în această a 

patra vizită la Veneţia nu aş face cunoştinţă cu el. 

Promisiunea a putut fi respectată de abia în ultima zi. 

L-am depistat şi imediat am şi constatat că era cu 

totul schimbat şi fără să ezit  am plătit  preţul cerut 

pentru  a-l putea  vizita,  fotografia  şi  a  lua   şi   un  

magnet care să-mi 

aducă zi de zi 

aminte de această 

vizită.  În colţul din 

stânga sus se poate 

observa emblema 

FAI.  

  În această situaţie 

am încredere că 

sumele care au fost 

încasate sunt pe 

mâini bune. Afirm 

acest lucru  în urma 

demonstraţiei făcute 

în capitolul anterior.                  

 

 
 

       Am luat cu ocazia vizitei două pliante din care 

o să spicuiesc câteva date deste acest minunat 

spaţiu. Ca şi volum este un spaţiu relativ mic, dar cu 

atâta valoare de gândire arhitecturală, încât rămâi 

copleşit dacă ai ,,îndreazneala” să-l studiezi 

centimetru cu centimetru. Pentru că memoria 

vizuală nu-mi folosea la a-l descrie, am apelat la 

memoria aparatului foto. Cu ajutorul imaginilor voi 

dubla ca de obicei partea de text.  

        În 1957, Adriano OLIVETTI a comandat 

arhitectului veneţian, Carlo SCARPA (1906-1970) 

proiectarea magazinului Olivetti într-un spaţiu aflat 

în parterul, pe colţ, al unei clădiri impozante care 

formează una din laturile de N-E ale Pieţii San 

Marco. Inaugurarea lui a avut loc în anul următor. 
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       În concepţia comanditarului, acest 

spaţiu nu trebuia să fie un magazin cu 

vânzare, ci cum l-a numit acesta ,,o carte de 

vizită” a ceea ce înseamnă calitatea 

produselor OLIVETTI.  

       SCARPA câştigase deja în 1956 premiul 

OLIVETTI pentru Arhitectură, având în 

palmares o serie de magazine proiectate ca 

design interior pentru clienţi particulari. 

Printre acestea se aflau notabile intervenţii 

în spaţii monument istoric, cum ar fi 

Gipsoteca Canoviana din Possagno şi Muzeul 

din Palazzo Abateliss din Palermo.  

        Arhitectul SCARPA demonstrase până 

la acest obiectiv că are abilităţile necesare 

pentru a interveni în spaţii preexistente şi că 

poate cu succes să îmbrace o clădire istorică 

în haine moderne.  

      Magazinul lui SCARPA a răspuns în 

totalitate speranţele lui Adriano OLIVETTI, 

simbolizând excelenţa acestei companii 

istorice care a fost inovativă pentru 

vremurile sale în ceea ce priveşte 

programele sociale privind muncitorii săi. 

Între anii 1950-1960, OLIVETTI a avut 40 

de mii de muncitori, compania fiind 

prezentă în 17 ţări. Produsele companiei 

erau respectate în întraga lume, având ca 

şi exemple relevante produse ca: 

Divisumma (1940) şi primul calculator de 

birou (1950). Ambele produse au făcut 

parte din primele exponate ale 

magazinului care a fost recent renovat de 

către FAI. În 1997, compania închide acest 

prestigios spaţiu showroom din Piazza San 

Marco. El a fost înlocuit cu funcţiunea unui 

magazin de suveniruri pentru turişti, aşa 

cum l-am surprins şi eu în 2007. Calitatea 

arhitecturii iniţiale nu a mai fost păstrată 

aşa cum se poate observa în imaginile 

prezentate la începutul capitolului.  
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Norocul a făcut ca în momentul în care 

spaţiul a devenit disponibil societatea de 

asigurări Generali a interprins o atentă 

acţiune de restaurare.  

        În 2011 societatea încredinţează 

managementul spaţiului către FAI, cu 

condiţia ca destinaţia şi aspectul său 

iniţial să fie păstrat, aşa cum a fost 

gândit de SCARPA.  

        Expertiza şi intenţiile, organizarea şi 

întinderea pe glob a acestei organizaţii, 

deja am subliniat-o. Dovada vie a fost 

faptul că în 2014 am găsit spaţiul  în 

stare excelentă, gata să primească 

oaspeţi din toate colţurile lumii. Am avut 

plăcerea să mă întâlnesc acolo cu o 

mulţime de tineri şi dacă este să ne 

gândim că era Bienala, deduc faptul că 

majoritatea erau arhitecţi, designeri şi 

artişti plastici. Aş fi foarte încântat să aflu 

că şi datorită acestui articol, colegii mei 

care sunt cadre didactice vor face tot 

posibilul să poposească măcar o dată în 

acest spaţiu împreună cu studenţii 

arhitecţi. În lipsa unei asemenea 

facilităţi, le propun să descarce pozele 

mele şi să le folosescă la cursuri.  

          Lecţia lui Carlo SCARPA trebuie 

învăţată şi în primul rând înţeleasă. În 

acest moment când este urgent şi 

absolut necesar să pregătim tânăra 

generaţie de specialişti în ştiinţa de a 

îmbrăca o structură istorică cu o haină 

modernă, propun chiar ca Uniunea 

Arhitecţilor să încurajeze şi să finanţeze 

deplasări ale tinerilor arhitecţi ca să 

viziteze şi să pipăie la propriu acest 

monument al designului de interior.  

            În continuare pentru a 

acompania imaginile ce se derulează în 

stânga, voi prelua descrierea spaţiului 

aşa cum o fac autorii pliantului de 

prezentare.  
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PARTERUL 

A. DESCRIEREA SPAŢIULUI INIŢIAL ŞI 

INTERNEŢIILE PROPUSE DE Carlo 

SCARPA 

          Iniţial încăperea avea o lungime de 

21 m şi o lăţime de 5 m. A fost împărţită în 

două printr-un zid. Încăperea din spate avea 

o utilitate secundară. Două scări înguste 

conduc către un mezanin al cărui tavan este 

foarte jos. SCARPA  a reorganizat complet 

spaţiul, scoţând în evidenţă posibilele puncte 

de transparenţă. Acest lucru este subliniat 

de accentuarea spaţiului pe un colţ de 

clădire şi prin creşterea dimensiunilor 

ferestrelor. Eliminând zidul despărţitor, a pus 

în valoare adevăratul volum al încăperii şi a 

exploatat lungimea lui prin amplasarea pe 

ambele laturi longitudinale a balcoanelor.  

          Aceste modificări au transformat 

magazinul într-o adevărată promenadă 

arhitecturală ale cărei detalii bogate şi 

elemente decorative, departe de a părea 

fără legătură între ele, dimpotrivă, creează 

un design general unitar. 

 

B. INTRAREA ŞI SPAŢIUL CENTRAL 

          De mare importanţă a fost decizia 

lui SCARPA de a amplasa scara în centrul 

încăperii, transformând o funcţiune 

secundară într-un centru de rotaţie 

spaţială şi în acelaşi timp, creând un spaţiu 

deschis la parter şi unul închis într-un 

paralilepiped la nivelul superior.  

         Scara este o capodoperă autentică 

(SCARPA fiind un mare autocritic, o 

considera ,,fairly beautiful”), accentul 

expus în jurul căruia se ,,înşurubează” 
axele centrale ale încăperii, în timp ce 

treptele neregulate par suspendate, 

întrerupând spaţiul showroom-ului.  

          Măreţia scărilor ne aduce în minte 

spusele arhitectului, care se referă la Adriano 

OLIVETTI, cât şi la activitatea sa: ,,for a king 
one can create a royal palace” – (,,pentru un 
rege, se poate crea un palat regal"). 
         Alt punct de interes al spaţiului este 

sculptura ,,Nudo al sole” (nud în soare), a lui 

Alberto VIANI, artist pentru care SCARPA a 

conceput multe expoziţii la Bienale.  
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         Lucrarea stă pe o bază din marmură 

neagră belgiană, acoperită cu un film subţire de 

apă, care abia se mişcă.  

         Adeseori lucrările lui SCARPA sunt legate 

de tradiţiile veneţiene pentru care el este un 

interpret modern. Un tribut clar al trecutului 

artistic al oraşului este pardoseala din mozaic a 

magazinului, executată din bucăţi de sticlă de 

dimensiuni şi culori diferite amplasate neregulat, 

cu spaţii mari între plăcuţe, sugerând opera lui 

Paul KLEE şi dând de fapt o senzaţie de mişcare, 

ca şi cum şuviţa subţire a apelor lagunei de abia 

ar acoperi pardoseala. Există variaţii de culoare 

folosite în diferitele părţi ale spaţiului. Intrarea 

este roşie, centrul este alb-gri, aria laterală a 

intrării este albastră, iar în spate este galbenă.  

 

C. LUCRĂRILE ŞI MATERIALUL 

 

         Materialele folosite sunt limitate şi de o 

calitate extraordinară. Dale de marmură Aurisina 

din regiunea Corso, lângă Trieste, acoperind 

pilaştrii iniţiali, suprafeţe rugoase tăiate de-a 

lungul cantului cu plane lustruite, motiv tipic 

lucrărilor lui  SCARPA. Rastele din lemn roz, 

ancorate de podea numai în faţă şi susţinute de 

bare inoxidabile expun produsele OLIVETTI. La 

balcoane este folosit lemn de teak african. 

Pereţii sunt acoperiţi cu panouri din stucco 

veneţian, separate cu lămpi verticale 

florescente, ecranate de plăci de sticlă opacă.  

          Lumina adiţională provine de la lămpile 

din lemn de abanos care glisează pe cabluri din 

oţel. Vitrinele dinspre Piata San Marco din geam 

faţetat cu şuruburile de ghidare sunt lăsate 

complet vizibile şi devin elemente decorative des 

întâlnite în lucrările lui SCARPA.  

 

D. CAMERA DIN SPATE ŞI SPAŢIUL CENTRAL 

 

       Grătarele din lemn de teak, aflate la 

nivelul de sus sunt prezente şi aici pentru 

a masca intrarea dinspre apă pe unde se 

încarcă şi se descarcă marfa sosită pe 

canal. La stânga este o coloană de piatră 

şi stucco care continuă şi la mezanin 

folosind la mascarea rezervorului septic 

instalat până la etaj.  
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Pentru a rezolva problema inundaţiilor, 

care este foarte frecventă în această parte 

a Pieţii San Marco, SCARPA a introdus un 

sistem de pompe la diferite nivele. Ca şi în 

celelalte camere, mozaicul pardoselilor 

este compus din diferite culori pastel, ca 

galben şi bej, contribuind la unitatea 

caracterului cromatic al magazinului.  

 

NIVELUL DE SUS 

 
A. PASARELA ŞI BALCONUL ADIACENT PIEŢII 

     Pardoseala nivelului superior este 

alcătuită din fâşii transversale din lemn de 

teak care se întorc pe verticală placând şi 

parapetul pasarelei. Acelaşi material îl 

regăsim şi la placarea intradosului 

pasarelei.  

      Stucco de pe pereţi este refolosit şi la 

suprafeţele balcoanelor, iar recenta 

restaurare a înlocuit stratul oclu-galben 

fără să ţină cont de armonia cromatică a 

ambianţei care iniţial fusese de culoare 

grayish-pink. 

       Atenţia lui SCARPA pentru iluminatul 

magazinului se poate observa în cele două 

vitrine cu  faţa către piaţă ecranate către 

interior de grilaje glisante de formă ovală 

realizate din lemn de teak şi rosewood, 

sugerând influenţa japoneză din lucrarea 

lui. El a ales lemn şi marmură, stucco şi 

mozaic, materiale tipice maiştrilor artizani 

din Veneţia. Procedând astfel, SCARPA 

arată recunoştinţa faţă de artizanii din 

trecut şi exprimă legătura sa constantă cu 

tradiţia locală şi excelenta calitate a 

meşteşugurile tradiţionale.  

 

B. BALCOANELE ŞI SPAŢIILE LATERALE 

Cele mai izbitoare piese ale încăperii la 

partea de sus a scărilor sunt trei rastele din 

lemn de teak pe care sunt expuse maşini de 

scris istorice: fiecare fiind susţinută de două 

fâşii zvelte din acelaşi lemn, exprimând un 

sens clar de imponderabilitate. 
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         Camera din spate are destinaţia 

iniţială de birou, accesul publicului 

vizitator fiind interzis, pe când cea din 

faţă cu pereţi din ghips şi stucco, este 

deschisă vizitatorilor.  

        Fereastra oferă o privelişte 

splendidă a Pieţii San Marco şi a 

clădirilor istorice din jurul ei.  

        Ar mai fi foarte multe de spus 

despre acest loc magnific, cu toate că 

totul se întâmplă într-un spaţiu relativ 

mic.  

        Vizitatorii acestui spaţiu, acum din 

nou expoziţie Negozio OLIVETTI, 

realizează fără îndoială abilitatea lui 

SCARPA de a întrepătrunde tradiţionalul 

cu modernul, geniul lui de a folosi 

decoraţia, detaliile şi materialele pentru 

a crea coerenţa întregului.  

          În opinia istoricului-arhitect 

Francesco DAL CO, Negozio OLIVETTI 

reprezintă ,,… una dintre cele mai ilustre 

pagini ale arhitecturii secolului 20…” 

          Pe durata Bienalei, în acest spaţiu, 

FAI, prin secţia sa veneţiană, a organizat o 

expoziţie deosebit de sugestivă pentru o 

activitate colaterală marelui eveniment. Ea 

poartă denumirea SCARPA_VIANI_DELUIGI. A 

DIALOGUE BETWEEN THE ARTS. A DIALOGUE 

BETWEEN ARTISTS.  

           Ce poate fi mai sugestiv pentru 

activitatea organizaţiei FAI (Fondo 

Ambiente Italiano), decât să arate cum 

trei mari artişti au colaborat în crearea 

acestui unic şi magnific spaţiu. 

 

 

Link pliante:  http://we.tl/Ui8tTN6FUI 

Link foto:  http://we.tl/eKGFMSE4PO 

http://we.tl/Ui8tTN6FUI
http://we.tl/eKGFMSE4PO
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TRADIŢIE ŞI MODERNISM 

 LA FESTIVALUL CUCA DE LA CÂRŢIŞOARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Prima ediţie a Festivalului CUCA, 

care a avut loc în Cârţişoara, jud.Sibiu, în 

perioada 29-31 august a.c., a adus în 

atenţia publicului un vast program 

cultural, bazat pe demonstraţiile 

diverselor grupuri de profesionişti, printre 

care arhitecţi, peisagişti, restauratori, 

antropologi, meşteşugari, muzicieni şi 

artişti.  

         Festivalul şi-a propus o interacţiune 

între elementele urbanului şi cele 

specifice ruralului, care să sublinieze 

necesitatea păstrării patrimoniului în 

România secolului în care trăim. CUCA 

este un eveniment care tinde să 

accentueze importanţa istoriei 

arhitucturale, dar şi a meseriilor pe cale 

de dispariţie. În acest sens, Centrul 

Cultural Cârțișoara este o platformă 

socială transculturală care vizează 

recuperarea arhitecturii de lemn și a 

procesului constructiv aferent. Din anul 

2010 în localitate au fost aduse au din 

patru case de lemn abandonate, locuinţe 

ce au fost refăcute întocmai după 

tehnicile tradiţionale, de grupe de volun-

tari (studenţi, masteranzi sau tineri 

profesionişti din ţară şi din străinătate), 

ce au participat la un stagiu de formare în 

tehnici şi practici constructive specifice 

arhitecturii de lemn, sub îndrumarea unor 

specialişti în domeniu.       

           În cadrul festivalului, aceste case 

au fost destinate reprezentaţiilor 

profesioniştilor antrenaţi în dialogul 

cultural pe care l-au propus publicului 

prezent la eveniment.  

 

 

de Natalia JIAN 
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          „CUCA spune că în decorul din 
vecinătatea comunei Cârțișoara, spațiul în 
care și-au regăsit sensul locuințe 
abandonate din crângurile Munților 
Apuseni sau din satele învecinate, e loc 
pentru toate”, precizează organizatorii. 
         Festivalul CUCA a fost animat de 
atelierele meşterilor care au lucrat la satul-
instalaţie de la marginea Cârţişoarei încă 
de la începuturile sale. Veniţi din Apuseni, 
Țara Făgăraşului, Secuime, Maramureş, 
dar şi din spaţii muzeale sau bule creative 
independente, aceştia au lucrat sub ochii 
publicului, iar produsele muncii lor, fie că 
vorbim aici de dulgherie, fierărie, 
manufacturarea şiţei şi împletituri din 
nuiele, vor fi folosite chiar în construcţiile 
de pe sit.  
         Cei care au ales să petreacă ultimul 
weekend al verii la Festivalul CUCA de la 
Cârţişoara, au avut ocazia să urmărească 
principalele etape de creaţie specifice 
fiecărei meserii.  
         Este vorba de dulgherie-Iov 
Tolomeiu/ Complexul Naţional Muzeal 
ASTRA/Sibiu,peisagistică- Nicolas Triboi/ 
Câmpulung Muscel, Asociaţia Peisagiştilor 
din România, împletituri din nuiele - 
Gavrilă Cocean/ Glod, manufacturarea şiţei 
- Dorel Ștefan,  Ovidiu Antraş, Dorin 
Pataca, Ovidiu Pătrui/ Blăjeni, fierărie - 
Nicu Hunuzău/ Chirpăr, Allan Bourgeais/ 
Angers, clopotărie- KraftMade/ Bucureşti, 
dar şi sculptură în metal – Mişa Diaconu 
by Imbold.  

         Pentru cei mici în cadrul festivalului 

a fost creat un atelier de joacă, care a 

propus copiilor să descopere o nouă 

jucărie din lemn şi anume Micuţa coloana 

a infinitului, concepută de Minitremu – 

Târgu Mureş, născută dintr-o ,,într-o 

încercare de a reconcilia prezentul cu 

viitorul, la care adaugăm preocuparea 

noastră pentru copilărie, am realizat în 

paralel proiectul Minitremu, prin care ne 

propunem să aducem arta la o 

dimensiune tangibilă şi accesibilă 

copiilor”.  

 

 

 

http://minitremu.tumblr.com/
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Pentru a accesa materialul foto-video  
al evenimentului, accesaţi:  
 
Link foto:  http://we.tl/6tb4Yhra1I 
Link video:http://we.tl/PS1ahejBhs 

    Ovidiu DANEŞ, coordonatorul Centrului 

Cultural Cîrţişoara, care a organizat 

prima ediţie a Festivalului CUCA, vede în 

acest eveniment un proiect de suflet, la 

care au muncit alături de localnici și 

studenți români, birouri de arhitectură şi 

asociații de peisagiști, francezi și 

magrebieni, spanioli, italieni, unguri, o 

braziliancă, nemți și englezi, belgieni, 

polonezi și un prieten taiwanez. 

      Festivalul CUCA a reuşit să îmbine 

tradiţia cu modernul, relaxarea redată de 

programul artistic de muzică de fanfară 

țărănească și field recording-ul, 

psihedeliile experimentaliste orientalo-

balcanice și instalațiile video, jazz-ul, 

bucătăria rurală și gastronomia cu 

descoperirea istoriei meşteşugurilor 

specific satului românesc, care are 

nevoie de explorare şi valorificare. 

http://we.tl/6tb4Yhra1I
http://we.tl/PS1ahejBhs
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Revista Arhitectura 

EDIŢIA A DOUA ARTHITECTURE ADUCE SPEAKERI DE LA ZAHA HADID 

 

Pentru prima dată în Transilvania, la cea de-a doua ediţie 

ARThitecture Conference & Expo, vom avea ocazia îl 

întâlnim pe Carlos Luna, arhitect reprezentant al Zaha 

Hadid, unul dintre cele mai căutate birouri de arhitectură 

din lume la ora actuală. 

Evenimentul are loc pe data de 3 Octombrie 

2014 în cadrul centrului business The Office din Cluj 

Napoca şi reuneşte peste 200 de arhitecţi din întreaga ţară. 

Tematica ediţiei, Ecosisteme şi Arhitectură 

Sustenabilă, abordează principii de proiectare 

bioclimatică şi aplicarea de tehnici naturale şi inovatoare 

alături de speakeri apreciaţi ca fiind surse de inspiraţie 

pentru întreaga industrie arhitecturală: Vlad Gaivoronschi, 

Şerban Ţigănaş, Alexandra Stoica, Eugen Pănescu şi mulți 

alții.. 

Carlos Ernesto Luna Pimienta a absolvit Universitatea 

La Salle din Mexico City şi profesează ca arhitect din 2006. 

A dobândit experienţa profesională în diferite birouri de 

arhitectură internaţionale – inclusiv IDOM şi divizia ACXT. După câţiva ani de experienţă ca arhitect şi lider de 

proiect în Mexico şi Spania, Carlos s-a mutat în Londra să-şi extindă cunoştinţele în design parametric şi 

arhitectural, integrându-se în programul Design Research Laboratory la MArch Architectural Association. Acolo a 

explorat diferite strategii de design prin implementarea instrumentelor de proiectare pe calculator şi a limbajelor 

de programare. După obţinerea diplomei de master în Arhitectură şi Urbanism s-a alăturat biroului internaţional 

de arhitectură Zaha Hadid. De atunci participă frecvent la competiţii internaţionale, proiecte de cercetare şi 

comisii, variind de la idei conceptuale pentru construcţii în curs de desfăşurare, lucru cu geometrii complexe, 

implementarea unor varietăţi de instrumente digitale şi tehnici de proiectare parametrică (Maya, Rhinoceros, 

Grasshopper, AutoCAD, Revit, scriptare). De asemenea, Carlos a realizat o serie de tutoriale pentru folosirea 

softului Maya în arhitectură. În cadrul Expoconferinţei ARThitecture Carlos Luna  va susţine o prezentare în care 

va explora abordarea digitală a biroului Zaha Hadid, unde diferite instrumente digitale sunt aplicate pentru 

elaborarea   tridimensională a proiectelor – mai mult decât o simplă prezentare, un proces de proiectare integrat. 

– ,,AND WE HAVE BEEN ABLE TO USE DATA AS AN INPUT TO INFLUENCE OUR DESIGNS IN SEARCH OF 

AESTHETIC QUALITIES OR EVEN TO GENERATE A MORE SUSTAINABLE BUILDING AS OUTCOME”. 

Înscrierile la eveniment au început şi se fac online, la http://arthitecture.ro/the-conference/registration/. Arhitecţii 

au accesul gratuit cu înscriere în prealabil şi în limita locurilor disponibile. 

http://arthitecture.ro/the-conference/speakers/
http://arthitecture.ro/the-conference/speakers/
http://arthitecture.ro/carlos-ernesto-luna-pimienta-architect-zaha-hadid-architects/
http://arthitecture.ro/the-conference/registration/
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Observatorul Urban Bucureşti 

BIFE-SIM 2014 

 
Tîrgul international de mobilă, echipamente şi accesorii BIFE-SIM va avea loc în 

perioada 10 - 14 septembrie, în Centrul Expoziţional Romexpo. BIFE-SIM este singurul 

tîrg din România dedicat industriei mobilei. Evenimentul are caracter internaţional şi 

se adresează atît poiectanţilor, producatorilor şi distribuitorilor din domeniu, cît şi 

publicului larg. 

 

Expoziţia, care va fi organizată pe o suprafaţă de aproximativ 30.000 mp, va fi structurată pe 

secţiunile: Clasic, Design, Bucătării, Confort, Decoraţiuni, Accesorii, Echipamente şi utilaje. 

Vizitatorii sînt ateptaţi în perioada 10 - 13 septembrie între orele 10.00 - 18.00, iar 

duminică, 14 septembrie în intervalul orar 10.00 - 16.00. Accesul se face în baza 

biletului în valoare de 15 lei sau a invitaţiei. Tariful parcării în incinta complexului este 

de 3 lei/oră. 

În cadrul evenimentului va avea loc conferinţa "Life in Design" cu temele "It's all About Design" şi 

"Design Your Home and World". 

► 11 septembrie 2014 - "It's all About Design". Prima zi de conferinţă va reuni invitaţi din domenii 

diverse (grafică, publicitate, arte, media etc.) care vor prezenta perspective specifice asupra 

designului dinspre fiecare dintre ariile pe care le reprezinta.  

► 12 septembrie 2014 - "Design Your Home and World". Cea de a doua zi va fi dedicată design-

ului de mobilier, de produs, industrial şi arhitecturii; în această zi vor susţine prezentări invitaţi din 

aceste ramuri de activitate. 

Conferinţa se desfăşoară în Sala Nicolae Iorga, Pavilion C6. Accesul la conferinţă este gratuit în 

baza unei rezervări transmise pe email la adresa dana.barbulescu@romexpo.ro, în baza invitaţie la 

conferinţa "Life in Design" sau a celei de specialist la BIFE-SIM.  

Tîrgul este organizat de ROMEXPO alături de Asociaţia Producatorilor de Mobilă din România, 

Camerele de Comerţ şi Industrie din România şi EUROEXPO. 
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,,NU ADUCE ANUL CE ADUCE CEASUL” 
   sau povestea unei idei inspirate 

INFO 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

     Încă din primele zile ale anului am primit câteva telefoane de la dl Mircea VLAD, 

consultant tehnic în cadrul ASOCIAŢIEI PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂ DIN ROMÂNIA 

(APMR). De când am devenit membru al acestei asociaţii, le trimitem de la Filiala UAR 

Sibiu buletinul nostru informativ. Articolele publicate despre programul De-a arhitectura 

au fost cu interes receptate de conducerea APMR, care aveau şi ei ideea că educaţia 

pentru mobilier este bine să se facă de la o vârstă mai fragedă. În consecinţă, m-au 

invitat la o discuţie în care urmau să-mi facă propunerea să ţin un curs de design de 

mobilier. Ceea ce m-a atras în mod deosebit a fost faptul că acest curs practic urma să se 

materializeze în machete, astfel avea o finalitate palpabilă. Motivaţia copiilor a fost sporită 

de faptul că cele mai bune lucrări urmau să se realizeze la scară 1:1 în fabricile de 

mobilier.  

         Am luat decizia de a mă prezenta la discuţie împreună cu două din fondatoarele 

proiectului De-a arhitectura, care au răspuns cu plăcere apelului meu. Zis şi făcut. M-am 

prezentat cu Mina SAVA şi Corina CROITORU la APMR, unde ne aştepta dna preşedinte 

Aurica SERENY  şi dnul Mircea VLAD, împreună cu dna Carmen DUMITRESCU. Discuţia nu 

a durat prea mult şi s-a finalizat cu o înţelegere de parteneriat care în nici două luni s-a şi 

concretizat.  

         Cum s-a materializat în vară aflaţi din comunicatul de presă oferit de echipa De-a 

arhitectura, pe care îl reproduc mai jos.  

Atelierul “De-a Design-ul” 
22-23-24 iulie 2014 
______________________________________________________________________________                                                                                   

un proiect al Asociație “De-a arhitectura” în parteneriat cu APMR 
 

        În plina vacanță de vară, 13 copii cu vârste între 9 și 14 ani s-au jucat “De-a design-ul” având 

ocazia să experimenteze, să creeze, să viseze la un obiect de design, și anume un cuier. Totul a 

fost posibil cu ajutorul sponsorului nostru, Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR) 

care a avut inițiativa de a dezvolta un atelier pentru copii și de a le da șansa ca trei dintre obiectele 

propuse de ei să se concretizeze în prototipuri, la scară reală. Din partea Asociației De-a 

arhitectura, atelierul a fost conceput și coordonat de arhitecta Oana Coarfă (ea însăși a creat 

cuierul Kodama) și acompaniată de arhitecta Mădălina Bold.  
În prima zi de lucru, copiii au aflat ce înseamnă design-ul de obiect, au vazut multe exemple 

interesante de cuiere, dar au și stabilit pentru ce persoane vor crea cuierul lor. Au făcut prima 

schiță a cuierului, dar au plecat totuși nelămuriți de ce nu au facut din prima zi macheta cuierului 
lor… Mai aveau însă multe de experimentat… 
        A doua zi de lucru a fost foarte frumoasă, cu multe machete ale structurilor din natură, de la 

care se inspiră și designerii, cu machete de idee a cuierului lor, bucurându-se de diferitele 

materiale de bricolaj care le-au permis să își testeze ideea. 

      A treia zi a fost o zi încărcată! Copiii au avut de finalizat macheta cuierului, au învățat cum să 

își pregătească prezentarea în fața juriului și a părinților, au avut emoții și bucuria lucrului finalizat. 
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Juriul, format din architecta Oana Popescu (din partea Asociației De-a arhitectura) și arhitecta 

Carmen Dumitrescu și arhitecta Andreea Ivanciof (din partea APMR) au decis: 
Locul 1 - Cuierul suspendat - autor Miruna Rădulescu. Cuierul suspendat a cucerit juriul prin 

forma simplă, ieșită din tipare, dar și prin prezentarea coerentă. Este un obiect simplu, care a fost 

apreciat prin noutatea de a agăța cuierul mai degrabă de a-l sprijini. Este un cuier pentru o 

familie cu 3 membrii, și din această cauză are trei brațe, dar se poate adapta și pentru mai mulți 
utilizatori. 
Locul 2 - Cuierul sportiv - autor Ieronim Sonea. Cuierul a fost premiat pentru design-ul 

îndrăzneț, pentru claritatea cu care a conectat clientul (persoanele iubitoare de sport) cu forma 

obiectului. Macheta este foarte bine realizată, cu atenție la proporții și materiale, stabilă. Scaunul 

atașat cuierului are rolul de a oferi odihnă persoanelor sportive. 
Locul 3 - Cuierul carte - autor Nora Ghenciulescu. Cuierul a fost premiat pentru felul în care a 

împăcat dorința de a fi un obiect funcțional dar și unul care formează aptitudini utilizatorului. 

Cuierul este și un suport de haine, valize, pălării, pantofi, dar și o bibliotecă generoasă de cărți 
pe care le poți lua la ieșirea din casă. Este un cuier pentru persoanele care iubesc deopotrivă 

cărțile și călătoriile. 

Premiul special - Cuierul pentru fotografi - autor Andu Lupșa. Cuierul a fost apreciat în mod 

special pentru forma simplă și dedicația pentru un utilizator specific, un pasionat de fotografie. 

Ne bucurăm ca acestă generație de copii are șansa de a se descoperi ca designeri de la o 

varstă așa de fragedă și le dorim o carieră frumoasă și împlinită! 

Și pentru ca designerii adevărați au nevoie de expunere și promovare, machetele copiilor vor fi 

expuse în cadrul Anualei de Arhitectură București 2014, la Sala Dalles, în perioada 25-31 iulie 

2014. Machetele și cele trei prototipuri vor putea fi admirate și în cadrul Târgului Internațional de 

Mobilă, Echipamente și Accesorii BIFE-SIM, 10-14 septembrie 2014, ROMEXPO.  
 

Mulțumim și Ordinului Arhitecților din România pentru minunata locație, Gradina OAR, o oază de 

natură, cultură si frumos în peisajul Bucureștiului contemporan. 

 

 

          Adevărata victorie a cestui curs se poate vedea vizionând mobilierul realizat în standul 
creaţiilor de design realizate elevi. Machetele și cele trei prototipuri vor putea fi admirate și în 
cadrul Târgului Internațional de Mobilă, Echipamente și Accesorii BIFE-SIM, pavilionul C6, 10-14 
septembrie 2014, la ROMEXPO.  
         Amănunte interesante despre curs pot fi vizionate şi ascultate în conferinţa colegei noastre 

Oana COARFĂ – arhitect având tema De-a designerul, la ora 16.30, pavilionul C6.  

         La doi paşi de acest loc  am şi eu standul nr.15, dacă nu ne întâlnim la ora sus menţionată 

în sala de conferinţe vă aştept în standul meu cu prototipuri din fier forjat autentic. Sper că puteţi 

ajunge. În caz că nu o să se întâmple acest lucru veţi putea citi reportajele mele din numerele 

următoare ale buletinului.  
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 CLADIRE IMPRESIONANTA IN UNUL DINTRE CELE MAI VIZITATE ORASE 
DIN CHINA 

Cel mai mare grup de arhitecți din Europa a 

realizat în China, în Suzhou, clădirea 

Centrului Expozițional, care este și primul 

proiect din portofoliu. BDP va fi reprezentat la RIFF 2014 de către arh. Ged Couser, director în 

cadrul biroului international de arhitectura, design, inginerie si urbanism, din Marea Britanie. 

Centrul Expoziţional din Suzhou este o construcţie de 12.000 mp și a fost conceput ca o piesă 

centrală a Parcului Tehnologic pentru a prezenta dezvoltarea districtului Suzhou, actuală şi viitoare. 

Clădirea este situata în apropierea zonei verzi a centrului istoric şi cultural din Suzhou, cu o vedere 

superbă asupra peisajului înconjurător. Aceasta găzduieşte un model de 1000 mp al noului district, 

o galerie de vizualizare 3D, numeroase săli de conferinte şi săli expoziţionale. RIFF face parte din 

seria expoconferințelor internaționale de arhitectură organizate de ABplus Events în 2014 la 

București, Varșovia și Budapesta, împreună cu Ordinul Arhitecților din România, Asociația 

Arhitecților Polonezi și Camera Arhitecților din Ungaria.  

Data, locația: 10-11 noiembrie 2014, București 

Structura evenimentului: expoconferință - sesiuni plenare, workshop-uri specializate, expoziție 

tematică 

Organizatori: ABplus Events, Ordinul Arhitecților din România 

Partener oficial: SAINT-GOBAIN 

Parteneri Principali: ROCKWOOL 

Parteneri: TRAKYA CAM SANAYII A.Ș. 

Sponsori: BASF, SKYLUX, HEXADOME CONSTRUCT, SIATEC 

Website: www.ieriff.ro 

Contact: riff@abplusevents.com 

Facebook: www.facebook.com/expoconferinte.arhitectura 

http://www.ieriff.ro/
mailto:riff@abplusevents.com
http://www.facebook.com/expoconferinte.arhitectura

