
11..  PPuunnccttuull  ddee  ppoorrnniirree

Discuþiile (sincere) privitoare la subiectul “arhitecturã ecologicã” poartã încã o puternicã tentã militantã. Se
simte în spatele fiecãrui fapt ori criticã intensitatea unei necesitãþi – uneori nedoritã, uneori ideologicã ori
programaticã, partizanã, de multe ori argumentativã sau extensivã, unilateralã sau cu viziune holisticã.
Devenitã complexã, ea este o realitate ce are în spate o istorie contemporanã  deja consistentã.

22..  SSccooppuull

Eseul de faþã (sau mai bine zis, un studiu mai extins ºi mai precis) rãspunde necesitãþii de a gãsi câteva întrebãri
pertinente despre estetica ºi stilistica unui fenomen care se manifestã cu putere în lumea contemporanã sub
multe forme, contradictorii chiar, se exprimã de multe ori cu un ton acut ºi care, în ciuda laturii militante, îºi
gãseºte cãile de difuzare neuniform.
Aºa cum filozofia miºcãrii pleacã de la idei radical naturale ºi se extinde cãtre sofisticate aplicaþii tehnice de
avangardã, discursul formal se regãseºte diferit în arta peisajului la fel de bine ca în recursul la tradiþii
vernaculare, în forme artistice sau în creaþii de arhitecturã hi-tech, de vizibilitate ºi simbolisticã globale.
De asemenea, studiul nu are scopul de a sistematiza într-un model, ori mai mult, de a gãsi un rãspuns unor
chestiuni de esteticã, stilisticã sau formã arhitecturalã pentru un fenomen multiform (care îºi aºteaptã marile
provocãri abia de acum înainte). Pe parcursul amintirii celor câteva idei întâlnite în desfãºurarea argumentului,
însã, ideea de a face o hartã pentru o mai clarã orientare pare o idee de lucru consistentã pentru viitor.   

33..  SSttiill

Stilul arhitecturii ecologice sau stilul în arhitectura ecologicã? Sau cu alte cuvinte, se poate vorbi despre stil
atunci când se face referire la arhitectura ecologicã? ªi care este consistenþa semnificaþiei stilistice a
fenomenului?
Definirea stilului, a ceea ce înseamnã ºi ce este (devine) arhitectura ecologicã: în prima chestiune, se ridicã alte
câteva întrebãri: Existã un stil al arhitecturii ecologice? Existã o esteticã a arhitecturii ecologice? Sau chiar,
forþând puþin semantica: Arhitectura ecologicã este (o) “arhitecturã”? Sau este, pur si simplu, aarrhhiitteeccttuurraa care
conþine ºi altceva (ºi, implicit, se poate vorbi de stil în legãturã doar cu arhitectura, nu ºi cu privire la
componenþã). Iar dacã nu vorbesc de stil în raport cu aarrhhiitteeccttuurraa ecologicã, pot vorbi de componente stilistice?
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44..  AAttiittuuddiinneeaa  ssttiilliissttiiccãã

Ce încearcã sã comunice (stilistic) arhitectura ecologicã, ce exprimare stilisticã îmbracã fenomenul ºi, în
consecinþã, existã limbaj constituit pentru aceasta? De exemplu, elementele de limbaj pot fi folosite
independent de raþiunea creaþiei lor. Astfel, diferitele tipuri de parasolare ºi alte sisteme de control al însoririi
sunt folosite uneori ca simplã decoraþie ori sugerate ca imagine.

LLeeggããttuurriillee  îînnttrree  ffoorrmmãã  aarrhhiitteeccttuurraallãã  ººii  ssttiill..  AAttiittuuddiinnii  ffoorrmmaallee

Peter  Eisenman, în proiectul Ciudad de la cultura de Galicia foloseºte inteligenþa artificialã sub forma unui soft
dedicat pentru a genera noi forme de arhitecturã, pe care le subsumeazã unui discurs de arhitecturã ecologicã
(Eisenman, în mod ironic, se transformã de la a declara deliberata ignorare a arhitecturii ecologice la argument
pentru lucrãri noi; în altã citire, de la deconstructivism nihilist, structural, negativ în termeni de spaþiu ºi
integrare om-spaþiu, la Pliu (The Fold, Gilles Deleuze) sau integrator, sintetic biologic-tehnologic.
Poate fi folositã aceastã experienþã astfel încât diferenþele între integrarea de tip Eisenmann în sit (îngropare,
mimetism) ºi cea tradiþionalã (vernacularã ºi nu numai) sã poatã fi speculate stilistic? ªi mai departe, sã
producã arhitecturã? 
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Peter Eisenman - Ciudad de la cultura de Galicia
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Semnificativã poate fi atitudinea lui Tadao Ando în creaþii mai vechi: reþinere în actul de arhitecturã faþã de
naturã în sens de peisaj, sit; limitarea clãdirii la ceva ce poate fi vãzut ºi, în conjuncþie, un sistem de observaþie
a naturii; dualism de tip shintoist: respect ºi reþinere, suflet natural al locului, a nu face rãu, a nu violenta situl,
natura. Interesant este cã, respectând asemenea principii, este loc ºi pentru stil în sensul cel mai adevãrat al
cuvântului. Operele ulterioare, în corelaþie cu starea naþiunii, se îndepãrteazã de aceste principii (poate cã
faptul cã folosirea a 50% din PIB pentru construcþii în zona metropolitanã Tokio ºi pentru proiectele
monumentale poate explica oarecum chiar ºi astfel de glisãri conceptuale sau mãcar stilistice). post-modernul
Charles Jencks accentua trecerea de la sinceritatea modernã la cinismul post-modern (deziluzii cauzate de
fenomene sociale, economice, politice. În concluzie, acesta sã fie viitorul, de neevitat, sau neaºteptate sincope
la scarã planetarã pot schimba percepþia ºi viziunea umanitãþii?  

AArrhhiitteeccttuurraa  eeccoollooggiiccãã  nnuu  eessttee uunn  ccuurreenntt  aarrttiissttiicc,,  ddaarr  eessttee  uunn  ddeetteerrmmiinniissmm  ssttiilliissttiicc??

Mutaþiile induse de era electronicã, relativizarea timpului ºi spaþiului, pierderea identitãþii individuale, a
introspecþiei, a relaþiilor cu tradiþia ºi istoria (în sens propriu, determinist, simplu), accentul pe imagine, fashion,
au consecinþe stilistice, iar legãtura cu naturalul se subþiazã constant!
În replicã, atitudinea care se reorienteazã spre tradiþie, tehnologie, urbanism, este posibilã. În plan estetic, o
migrare spre tipologii, imagini etc. orientate spre confort uman, psihologic favorabile capãtã semnificaþie ºi forþã.

55..  EElleemmeennttee  ssttiilliissttiiccee

ÎÎnn  sseennss  mmeettooddoollooggiicc,, poate fi identificatã o listã de elemente arhitecturale care apar în exemplele de
arhitecturã ecologicã, care poate fi apoi structuratã pe categorii, de exemplu, detalii aparente de exterior: La
nivelul faþadei, o anumitã folosire a vitrajelor, în concordanþã cu o anume realitate climaticã a locului ºi esteticã
a fenomenului, eventual ºi glisarea spre golirea de conþinut funcþional. 

EExxiissttãã  oo  eesstteettiiccãã  aa  ffeennoommeennuulluuii  ((pprroopprriiee  ssaauu  aassoocciiaattãã))??  
Rãspunsul este categoric da. Ea este, pe de o parte, asociatã componentelor funcþionale (tehnologice) prin
folosirea lor ca elemente de limbaj, iar pe de altã parte, prin valorificarea tipologiilor cu sau fãrã referinþe
istorice (la soluþii cu rezultat similar, bioclimatic spre exemplu) ºi identificarea unor noi tipologii.

EExxiissttãã  oo  ssttiilliissttiiccãã  aassoocciiaattãã??  EExxiissttãã  uunn  ssttiill??  
În mãsura în care asupra sistemelor de valori (care sunt asociate problemei estetice în general) opereazã
mutaþii care se transmit ºi asupra agenþilor stilistici astfel încât sfera lor se lãrgeºte (de la artistul individual,
naþiune, epocã, la entitãþi sociale sau culturale noi, de niºã, minoritare, “tribale”, de grup unit de interese
comune) ºi în mãsura în care agentul stilistic este el însuºi un cerc de culturã însufleþit de ideea ecologicã, cred
cã se poate vorbi de elemente stilistice (sau de o stilisticã) proprii. Din aceleaºi motive, însã, un stil este greu
de definit, mai ales în sens unitar sau unificator, ºi poate nici nu este necesar, în mãsura în care provocãrile
contemporane sunt caracterizate de dinamism (previzibil dramatic în sens ecologic) iar timpul viitor (scurt) va
aduce lãmuriri ºi dileme noi.



SSttuuddiiii  ttiippoollooggiiccee

Utilitatea, fiind un tip de sintezã teoreticã în artã, grupeazã operele, ca ºi stilul, dupã criterii extraestetice, dupã
similitudinea structurii lor. Caracterul de generalizare este mai usor de regãsit decât criteriul de individualizare
caracteristic sintezei stilistice.
Pornind de la artã, arhitectura peisajului, esteticã ecologicã…pânã la obiectul de arhitecturã:
llaannddssccaappee  aarrtt,,  hhuunnddeerrttwwaasssseerr,,  ““ppaassaajjuull””,, ““ccaalleeaa””,,  ““aarrhhiitteeccttuurraa””,,  ““ssppaaþþiiuull””,,  ““eeccoollooggiiaa””,,
elemente stilistice care se regãsesc în opere de peisagisticã, obiect, nu neapãrat generate de un demers artistic,
dar care împãrtãþesc un spirit comun.

EEsstteettiiccaa  eeccoo--tteehhnnoollooggiiccãã::  FFoosstteerr,,  RRooggeerrss,,  GGrriimmsshhaaww,,  HHooppkkiinnss,,  KKeennnneetthh  YYeeaanngg  ºº..aa..
EEvvoolluuþþiioonniissmm  cciibbeerrnneettiicc  ººii  sscchhiimmbbaarreeaa  ddee  ppaarraaddiiggmmãã
PPeetteerr  EEiisseennmmaannnn,,  ddee  llaa  ddeeccoonnssttrruuccttiivviissmm  llaa  eeccoo--mmooddeellee  ddiiggiittaallee    

În loc de concluzie:
A vorbi despre arhitectura ecologicã în termeni metodologici, a
milita pentru principii sau a schimba forma de discurs dupã
spiritul epocii ori dupã propriile convingeri în miºcare: este un
fenomen viu.
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Human Research Institute. 
Arhitect Kenneth Yeang

Turnul bioclimatic Menara Mesiniaga,
Malaezia. Arhitect Kenneth Yeang




