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REVISTA ARHITECTURA
OPEN CALL DE PROIECTE ŞI CONCURS DE ESEURI ÎN PREGĂTIREA
TRIENALEI DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC

Fundaţia Arhitext design vă anunţă lansarea oficială a Trienalei de Arhitectură
East Centric, TRANS(A)PARENŢE2013. Din 22 ianuarie 2013, Trienala îşi
deschide porţile prin lansarea a două componente majore ale sale: open call-ul de
proiecte şi concursul de eseuri critice.
Trienala de Arhitectură East Centric, dedicată arhitecturii din Europa Centrală şi de
Est, organizată în România în perioada 10-27 Octombrie 2013, prin demersul său
critic, promovează şi premiază arhitectura şi critica de calitate din această zonă.
Prin acţiunile pe care le propune (expoziţii, conferinţe, dezbateri, competiţii),
Trienala devine locul de întâlnire, dezbatere şi reflecţie a practicienilor, criticilor,
tinerilor şi marelui public iubitor de arhitectură.
Fundaţia Arhitext design anunţă deschiderea open call-ului în vederea selectării
proiectelor ce vor fi prezente înExpoziţia tematică Trans(a)parenţe. Acest open
call răspunde unei preocupări constante de a identifica cele mai recente exemple de
arhitectură de calitate.
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De asemenea, oferă arhitecţilor, designerilor, urbaniştilor şi peisagiştilor nu numai
ocazia de a-şi prezenta lucrările într-o nouă expoziţie, ci şi oportunitatea de a le
integra într-un context mai larg al arhitecturii contemporane din regiune şi a
participa în acest fel şi la prima Trienală de arhitectură dedicată Europei Centrale şi
de Est.
De asemenea, Fundaţia Arhitext design lansează şi un concurs de eseuri care oferă
participanţilor posibilitatea de a aborda critic fenomenul arhitectural contemporan
din ţările Europei Centrale şi de Est. Prin intermediul eseului, cei interesaţi au
posibilitatea să expună, să detalieze şi să argumenteze viziunea proprie referitoare
la arhitectura unei ţări, mai multor ţări sau a întregii regiuni a Europei Centrale şi
de Est şi/sau să prezinte din punct de vedere critic proiecte semnificative construite
în secolul 21.
Concursul se adresează profesioniştilor şi studenţilor din domeniu, criticilor,
teoreticienilor, filosofilor, sociologilor, profesorilor etc., tuturor celor preocupaţi de
domeniul arhitecturii care doresc să prezinte modul în care ei percep arhitectura
contemporană a ţărilor Europei Centrale şi de Est.
Regulamentul open call-ului îl găsiţi la:
http://www.east-centricarch.eu/triennale/open-call/
Regulamentul concursului de eseuri îl găsiţi la :
http://www.east-centricarch.eu/triennale/contest/
Organizator: Fundaţia Arhitext design
Co-organizator: UAUIM
Parteneri de comunicare: ARHITEXT , Arhitectura
Pentru detalii puteţi contacta departamentul de presă al Trienalei:
arhitext_redactie@b.astral.ro
Tel. 031.104.11.78
Sursa:
http://arhitectura-1906.ro/2013/01/open-call-de-proiecte-si-concurs-deeseuri-in-pregatirea-trienalei-de-arhitectura-east-centric/
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ARHIBOLTA 1891

Cartea săptămânii :
BUCUREȘTI DE LA SAT LA METROPOLĂ: IDENTITATE URBANĂ ȘI
NOI TENDINȚE (EDIȚIE BILINGVĂ) – GIUSEPPE CINA
Cartea de fata poarta cititorul prin cele
mai importante etape ale evolutiei
Bucurestiului, capitala care a condus
Romania spre drumul sau dinspre Orient
catre Occident, de la stadiul de oras-sat la
cel de metropola. Descoperim astfel in
structura urbana a capitalei Romaniei una
dintre cele mai elocvente juxtapuneri a
celor doua utopii majore care au inspirat
costructia oraselor europene: utopia
liberala si cea comunista. Aceste doua
modele au dus la disparitia Bucurestiului
pre-modern, iar in acest proces, cele trei
stiluri
arhitecturale
prevalente
–
neoclasicismul francez, neoromanismul
si modernismul – au reprezentat tot
atatea fatete ale tranzitiei catre
modernitate, tranzitie intrerupta de regimul comunist pana in 1989.
„Cartea de fata reprezinta prima lucrare sistematica publicata dupa 1989 despre Bucuresti si
evolutia sa urbana, studiata in contextul puternicelor conditionari sociale si culturale ce au
influentat-o. Meritul sau este propunerea unei viziuni „din exterior”, mult mai obiectiva,
nealterata de emotiile si convingerile cercetatorilor romani, profund marcati de traiul in perioada
socialisto-comunista. Incercarile facute pana acum de a reconstitui istoria urbanismului romanesc
dupa al Doilea Razboi Mondial, in general, sau a Bucurestiului, in special, sunt, intr-adevar,
incarcate de ideologie, care prevaleaza asupra chestiunilor proprii urbanismului[...]. Acestea
fiind spuse, trebuie precizat ca lucrarea de fata este extrem de necesara, chiar esentiala,
pentru oricine studiaza urbanismul bucurestean, pentru orice arhitect, om de cultura sau
locuitor al Capitalei, dornic sa inteleaga o istorie urbana atat de speciala precum cea in
discutie[...]. Studiul lui Giuseppe Cina ofera numeroase si importante elemente de reflectie
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critica, prezentate intr-o structura discursiva echilibrata, detasata de preconceptii si angajata in
cautarea referintelor esentiale ale unui oras aflat in cautarea noii sale identitati.”
arh. Nicolae Lascu
Un numar de 300 exemplare din prezenta editie s-au realizat cu sprijinul Autoritatii Nationale
pentru Cercetare Stiintifica si 700 de exemplare cu sprijinul Uniunii Femeilor Arhitecti din
Romania.
Despre autor

Giuseppe Cinà (n. Palermo, 1950), arhitect şi doctor în Planificare Teritorială, este profesor de
urbanism la Politehnica din Torino. Este autor a numeroase eseuri, articole şi lucrări de cercetare
pe teme de urbanism, peisagistica si amenajarea teritoriului, cu un interes special pentru orasele
emergente; dintre acestea semnalăm: “Inovaţia planului” (Angeli, 1996), “Descrierea fondativă şi
statutul locurilor” (Alinea, 1999), “Aşezări şi peisaje din teritoriul ligur” (Angeli, 2002). De
multi ani domnia sa este implicat in activitatea de cercetare si educatie privind transformarile
urbane care au loc in Bucuresti.
Editura: Capitel (2010)
Colectie: Arhitectura/Design
ISBN: 973-1885-00-1
Oraş: Bucuresti
Limba: Romana
Traducător: Corina Anton, Leslie Bellini
Număr de pagini: 312
Status: in stoc
Preţ: 65 RON

Sursa: http://arhibolta1891.ro/product/bucuresti-de-la-sat-la-metropola-identitate-urbana-si-noitendinte-editie-bilingva-giuseppe-cina/
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ROMÂNIA LIBERĂ
CASA CONSTRUITĂ DIN 500.000 DE STICLE DE BERE
Arhitectura viitorului ar putea să se
bazeze pe un mod cât mai ecologic de
a construi clădirile.
Un antreprenor din Statele Unite ale
Americii a gândit o metodă prin care
poate construi imobile la fel de
rezistente ca cele din ciment, însă
materia primă pe care acesta a
folosit-o la clădirea sa este compusă
în exclusivitate de sticle de bere
folosite.
Scott McCombs este un antreprenor american care a gândit o nouă metodă de arhitectură pentru
clădirile care vor fi construite în viitor. Acesta a utilizat circa 500.000 de sticle de bere folosite
pentru a compune o casă cu o suprafaţă totală de 30.000 de metri pătraţi, un perimetru echivalent
cu opt stadioane de fotbal, notează revista Inhabitat, citată de Mediafax.
Pentru a putea obţine un material sustenabil care va putea compune pereţii şi structurile de
rezistenţă ale clădirii McCombs a măcinat sticlele de bere şi le-a transformat într-un material
finit denumit "GreenStone".
Refolosind sticlele de bere, americanul a reuşit să scutească aproximativ 365.760 de metri cubi în
spaţiu de depozitare la o eventuală groapă de gunoi, cel mai probabil loc unde ar fi ajuns
recipientele de bere dacă nu erau folosite.
Casa construită de american valorează aproximativ 1.4 milioane de dolari şi are aproape toate
componentele compuse din "GreenStone". Materia primă folosită la ridicarea imobilului este o
combinaţie specială rezultată din sticlă pisată şi alţi compuşi din câteva plante. Mixtura obţinută
este lăsată la răcit după ce iese din procesul de amestecare şi acţionează la fel de bine în
construcţii la fel ca şi cimentul sau betonul, notează sursa citată.
Construirea imobilului a durat aproximativ un an, iar majoritatea pereţilor şi a coloanelor din
interior sunt construite manual. În casa construită din sticle de bere Scott McCombs şi-a pornit şi
propria firmă de construcţie, care are sediul în imobilul construit în totalitate din "GreenStone".

VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NaOKS7OyUaY
SURSA: http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/fapt-divers/foto-video-casa-construita-din500-000-de-sticle-de-bere-292141-main_pic1.html
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AMOS NEWS
PREMIUL UE PENTRU ARHITECTURĂ CONTEMPORA NĂ „MIES VAN
DER ROHE”, EDIȚIA 2013 - LISTA FINALIȘTILOR
Comisia Europeană și Fundació Mies van der Rohe au anunțat numele celor cinci finaliști care
își vor disputa Premiul Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană „Mies van der Rohe”,
ediția 2013.
În total, au fost nominalizate 335 de lucrări din cele 37 de țări europene care participă la
programul Cultura al UE. Lista finaliștilor a fost stabilită de un
juriu format din experți. Câștigătorul premiului și câștigătorul mențiunii speciale acordate celui
mai promițător arhitect vor fi anunțați în luna mai, iar ceremonia de decernare va avea loc în
data de 6 iunie și va fi găzduită de Pavilionul Mies van der Rohe din Barcelona, Spania.
„Aș dori să-i felicit pe toți arhitecții nominalizați și în special pe finaliști. În domeniul
arhitecturii europene, avem resurse inepuizabile de talent, care ilustrează în mod strălucit
dinamismul cultural și creativ din Europa. În același timp, ne dăm seama că sectorul arhitecturii
se află în fața unor mari provocări rezultate în urma încetinirii economice. Comisia Europeană și
Fundația Mies van der Rohe s-au angajat să sprijine acest sector care are o contribuție
importantă în cadrul economiei și pentru crearea de locuri de muncă, pe lângă faptul că este o
industrie creatoare de frumos, care generează o forță esențială pentru coeziunea din sânul
societății. Vom continua să sprijinim arhitectura, inclusiv prin acest premiu, prin intermediul
viitorului program Creative Europe”, a declarat Androulla Vassiliou, Comisar European pentru
Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret.
Cele cinci proiecte finaliste sunt următoarele:
Clădirea Primăriei, Ghent, Belgia
Arhitecți: Robbrecht en Daem architecten; Marie-José Van Hee architecten
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Superkilen (parc urban intercultural), Copenhaga, Danemarca
BIG Bjarke Ingels Group; Topotek1; Superflex

Harpa – Sală de concerte și centru de conferințe din Reykjavik, Reykjavik, Islanda
Batteríid Architects; Henning Larsen Architects; Studio Olafur Eliasson
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Cămin pentru persoane în vârstă, Alcácer do Sal, Portugalia
Aires Mateus Arquitectos

Metropol Parasol (spațiu cultural și comercial), Sevilla, Spania
J. Mayer H.
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Context
Arhitectura este un element central în cadrul sectorului culturii și creației europene, caracterizat
de un mare dinamism. În domeniul arhitecturii lucrează peste jumătate de milion de oameni, iar
peste 12 milioane sunt angajați în sectorul construcțiilor. În ansamblu, industriile culturale și
creative contribuie cu până la 4,5% la PIB-ul UE.
Premiul UE pentru arhitectură contemporană „Mies van der Rohe” răsplătește contribuția
arhitecților europeni la dezvoltarea de noi idei și tehnologii în domeniul urbanismului
contemporan. Lansat în 1987 și cofinanțat prin programul Cultura al UE și de către Fundació
Mies van der Rohe, premiul, în valoare de 60 000 EUR, este cea mai valoroasă distincție oferită
în arhitectura europeană. El se acordă din doi în doi ani pentru o lucrare realizată în cei doi ani
anteriori decernării. Ceremonia de anul acesta este a 13-a de la lansare.
Lucrările nominalizate sunt propuse de experți independenți din întreaga Europă, de asociațiile
membre ale Consiliului Arhitecților din Europa, de asociațiile naționale de arhitecți și de
comitetul consultativ al premiului.
Membrii juriului care a selectat finaliștii anului 2013 sunt: Wiel Arets, președintele juriului/Wiel
Arets Architects, Maastricht; Pedro Gadanho, custode pentru arhitectură contemporană, Museum
of Modern Art (MoMA), New York; Antón García-Abril, Ensamble Studio, Madrid; Louisa
Hutton, Sauerbruch Hutton Architects, Berlin; Kent Martinussen, CEO, The Danish Architecture
Center (DAC), Copenhagen; Frédéric Migaryou, Director, Arhitectură & Design, Centre
Pompidou, Paris; Ewa Porębska, redactor-șef, Architektura-murator, Varșovia și Giovanna
Carnevali, secretar al juriului/Directorul Fundació Mies van der Rohe, Barcelona.
Premiul poartă numele lui Ludwig Mies van der Rohe, care este considerat unul dintre pionierii
arhitecturii moderne a secolului XX. Printre cele mai apreciate lucrări al sale se numără
pavilionul Germaniei de la Expoziția de la Barcelona din 1929, Villa Tugendhat din Brno,
Republica Cehă, clădirea Seagram din New York și Galeria națională din Berlin.

SURSA: http://adf.ly/1121384/http://www.amosnews.ro/premiul-ue-pentru-arhitecturacontemporana-%E2%80%9Emies-van-der-rohe%E2%80%9D-editia-2013-lista-finalistilor-20130
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