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RECONVERSIE FUNCÞIONALÃ ªI REGENERARE URBANÃ LA
MUZEUL NAÞIONAL DE ARTÃ CONTEMPORANÃ
PPrreepp..  ddrrdd..  aarrhh..  AAnnddrreeii  EEuuggeenn  LLAAKKAATTOOSS
LLeeccttoorr  ddrrdd..  aarrhh..  MMiihhaaeellaa  PPEELLTTEEAACCUU
Fotografii: arh. Adrian SPIRESCU, ªerban BONCIOCAT

Reconversia clãdirilor implicã o abordare complexã a proiectelor, în spiritul regenerãrii urbane, concept de
actualitate orientat cãtre identificarea ºi prezervarea valorilor comunitare, cu intervenþii inteligente asupra
mediului construit existent, ca premisã a perenitãþii ºi identitãþii urbane. Conceptul asigurã convergenþa
factorilor (de tip economic, social, cultural ºi nu în ultimul rând politic) în relaþie cu specificul local al dinamicii
aºezãrilor umane ºi a formei urbane, funcþie de resursele disponibile ºi riscurile asociate dezvoltãrii. Reconversia
se orienteazã pe douã direcþii: renovarea unei structuri existente, vechi sau noi, cu un grad de valoare estetica
ºi istoricã, sau de reper la nivel urban, ºi conversia funcþionalã a acestei structuri prin remodelarea spaþiului
interior ºi exterior (recompartimentãri, extinderi, etc.). Reconversia clãdirilor apare ca un demers integrator
pentru recuperarea acelor obiecte ºi spaþii pãrãsite, dar care prezintã potenþial de a fi transformate în centre
de interes, care sã contribuie la revitalizarea ºi regenerarea urbanã.

Procesul reintegrãrii în þesutul urban modern al spaþiilor reziduale ale oraºelor se aseamãnã cu realizarea unor
muzee în aer liber, ce sunt deschise accesului public, devenind astfel veritabile spaþii publice destinate expunerii
artei. Aceste operaþiuni de arhitecturã ºi urbanism pot sã fie factorii importanþi care sã contribuie la
regenerarea oraºului ºi la îmbogãþirea (sau în unele cazuri, la apariþia) traseelor culturale.
Majoritatea oraºelor din România, de la cele mai mici pânã la capitala þãrii, Bucureºti, se confruntã astãzi cu
disfuncþii majore la nivel de mediu construit, ca urmare a unor procese de transformare cu caracter radical
suferite de þesutul urban în perioada anterioarã anului 1990. 

Una dintre disfuncþiile oraºului Bucureºti o reprezintã ruptura creatã de apariþia Casei Poporului ºi a
ansamblului Victoria Socialismului, ansamblu ce se dorea a fi un Centru Civic. Echilibrul oraºului a fost perturbat
prin discontinuitatea apãrutã în þesutul urban tradiþional, dar în acelaºi timp ºi în „þesãtura” socialã. Printr-o
atitudine brutalã ºi profund antiurbanã, tihnitele case negustoreºti ale cartierul Uranus ºi odatã cu ele stilul de
viaþã al oamenilor ce le locuiau, au fost rase în întregime de pe faþa pãmântului, pentru a face loc unui gigant,
simbol al absolutismului ºi totalitarismului, ce a confiscat oraºului aproximativ 50 de hectare. 
Concursul internaþional de arhitecturã Bucureºti 2000, organizat în 1996, a rãmas din pãcate fãrã niciun ecou,
deºi el viza vindecarea traumei post-totalitariste prin reorganizarea completã a zonei destructurate de
operaþiunea Centrul Civic. La 12 ani de la data organizãrii concursului, spaþiul urban din jurul Casei Poporului
este neschimbat. Chiar ºi dupã ce Casa a fost transformatã pentru a primi cea mai importantã instituþie a
statului, Parlamentul României, clãdirea a rãmas tot ca o fortãreaþã în inima capitalei, ce nu participã la viaþa
oraºului.
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Ulicioarã lângã Puþul cu apã rece, 1922 

(zona parcului Palatului Parlamentului).
Foto: Nicolae Ionescu

Vedere de ansamblu asupra clãdirii 
Palatului Parlamentului. 
Faþada posterioarã

Muzeul Naþional de Artã Contemporanã
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Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã



Primul pas fãcut în direcþia reintegrãri acestei clãdiri în þesutul
urban îl reprezintã apariþia, în interiorul ei primitor ºi foarte
încãpãtor, a unui spaþiu reprezentativ pentru oraº, ºi anume

un muzeu destinat artei contemporane. Reconversia funcþionalã a unei pãrþi din clãdire aflatã în zona
posterioarã, ce avea ca destinaþie iniþialã dormitoarele imense care urmau sã gãzduiascã pe cei mai mari
oameni ai þãrii în Muzeul Naþional de Artã Contemporanã, conferã o nouã identitate locului. Muzeul a devenit
un punct de reper pentru bucureºteni ºi a marcat în acelaºi timp introducerea Palatului Parlamentului în
circuitul cultural al publicului larg din capitalã.

Ca un principiu general, spaþiul de expunere interior a fost gândit de cãtre proiectant (colectivul de arhitecþi
ºi ingineri conduºi de arh. Adrian Spirescu, din cadrul biroului de proiectare Carpaþi Proiect) ca un cadru neutru,
iar intervenþia asupra spaþiului interior existent a fost minimã. Cadrul de expunere a fost, astfel, perfect
conformat pentru a putea gãzdui arta modernã, sub formele cele mai variate pe care le poate lua ea astãzi.
Decoraþiile pereþilor ºi tavanelor au fost neutralizate în alb, devenind astfel fundal pentru arta contemporanã,
iar sãlile au fost aduse la o scarã umanã prin introducerea unei supante perimetrale. Spaþiile muzeului au fost
concepute flexibil, astfel încât sã poatã face faþã unor scenarii cât mai diverse de compartimentare. Arta
contemporanã, o artã controversatã ºi contradictorie, ºi-a gãsit ca loc de expunere, în mod paradoxal, o clãdire
la fel de controversatã ce s-a transformat într-un mediu în care obiectul de artã îºi transmite mesajul cultural
în contextul unei ambianþe ce serveºte la amplificarea impactului exponat-vizitator.
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Imagini din interiorul Muzeului de Artã Contemporanã
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Proiectul nerealizat al Muzeului de Artã Contemporanã în aer liber. 
În dreapta: Labirintul verde. Spaþii expoziþie.
Proiectant: Carpaþi Proiect, arh. Adrian Spirescu



Reconversia funcþionalã a implicat o abordare complexã a proiectului ºi din punct de vedere al regenerãrii
urbane. Proiectul nerealizat al muzeului în aer liber doreºte obþinerea unui flux vizual continuu între muzeul
din interior ºi cel din exterior, dar mai ales, recuperarea ºi conversia terenului ce reprezintã „curtea” din spatele
clãdirii, prin reintroducerea lui în traseele culturale ale oraºului. Muzeul în aer liber recompune, în parte, trama
cartierului trimis în neant, diminuând astfel ruptura existentã dintre casã ºi oraº.
Muzeul Naþional de Artã Contemporanã este un proiect de reconversie ce a fost gândit ca un demers
integrator, în vederea recuperãrii unor spaþii ºi areale urbane degradate sau abandonate (din considerente
politice sau economice), dar care aveau un real potenþial de a fi transformate. Centrul de interes astfel creat,
prin influenþa sa asupra teritoriului înconjurãtor, conduce la rezultate pozitive în termeni de viaþã urbanã ºi
socialã, ºi devine o componentã a revitalizãrii ºi regenerãrii urbane la nivel local sau poate chiar teritorial.
Plecând de la înþelegerea noþiunii de regenerare urbanã drept o viziune comprehensivã ºi integratã, însoþitã
de acþiuni care duc la rezolvarea anumitor probleme urbane, la o îmbunãtãþire a contextului economic, fizic,
social ºi de mediu, putem trage concluzia cã ºi proiectele de mici dimensiuni pot conta semnificativ în tabloul
complex al regenerãrii fondului construit existent, aºa cum este ºi cazul Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã, al cãrui demers arhitectural poate fi un exemplu de abordare alternativã a proiectelor de acest
tip.
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