IMPACTUL EVENIMENTELOR CATASTROFALE ASUPRA
ARHITECTURII: relaþia cu reprezentarea în proiectul
arhitectural/artistic1
Cercet. drd. arh. Maria BOªTENARU DAN
Domeniul clasic de abordare a cutremurelor ca hazard natural se numeºte „inginerie seismicã” ºi este considerat a fi o ramurã a ingineriei structurale. În proiecte care se ocupã de
strategii pentru reducerea riscului seismic, abordãrile din arhitecturã sunt de multe ori neglijate.
Contribuþia arhitecturii ºi urbanismului la minimizarea efectelor hazardurilor naturale este
totuºi importantã, întrucât:
- mãsurile de consolidare sunt luate de multe ori pentru clãdiri de patrimoniu sau, mai general, pentru clãdiri cu valoare culturalã,
- astãzi sunt necesare intervenþii nu numai la scara clãdirii, ci ºi la scarã urbanã. Pentru
implementarea strategiilor de reducere a riscului, urbanismul joacã un rol cheie.
- intervenþiile pot avea loc numai cu susþinerea celor afectaþi, acceptarea fiind bazatã pe
repere (dupã Lynch, 1960) constituite de obiectele arhitecturale purtãtoare de memorie.
Cercetarea propusã doreºte sã investigheze rolul arhitecturii ºi urbanismului în reducerea
riscului, abordare originalã care se realizeazã în douã moduri:
- o viziune istoricã asupra relaþiei dintre urbanism / arhitecturã ºi hazardurile naturale ºi
antropice, ultima fiind vãzutã din punctul de vedere al memoriei, legatã de pãstrarea substanþei istorice prin consolidare ºi dimensiunea ºi tipul acceptabil de intervenþii ºi, de asemenea, de pãstrarea martorilor catastrofei ºi înþelegerea ruinelor ºi reconstrucþiei, însoþite de o
discuþie teoreticã;
- aplicarea conceptelor urbanistice ºi arhitecturale de reducere a riscului la zone selectate
din Bucureºti, România, incluzând propuneri de zonificare urbanã, de locuire de urgenþã ºi
de cadru cultural pentru intervenþii privind tipuri de clãdiri vulnerabile din arhitectura
începutului secolului al XX-lea.

20

Universitatea de arhitecturã ºi urbanism

Ion Mincu

1. Impactul catastrofelor asupra ariilor urbane
În Boºtenaru (2007) s-au dat exemple privind cum modelele dezvoltate istoric de proiectare
coexistã astãzi ca layere în abordarea participativã, o idee preluatã de la Selle (1996). În
Boºtenaru (2005) s-a demonstrat cã aceastã teorie este valabilã ºi în proiectarea managementului de dezastru. Cele patru tipuri de proiectare identificare sunt: proiectarea de reconstrucþie, proiectarea de pregãtire, proiectarea de reducere a riscurilor ºi proiectarea de
rezilienþã. În aceeaºi lucrare sunt date exemple pentru fiecare din ele ºi se cautã existenþa
unor astfel de dezvoltãri pentru Bucureºti, care ar putea fi layerele de astãzi. Exemple caracteristice pentru proiectarea de reconstrucþie sunt cele din perioada barocã, ca urmare a
cutremurele din Noto, Italia (1693), Lima, Peru (1746), Lisabona, Portugalia (1755), Istanbul,
Turcia (1766), care au fost legate de dezvoltarea de tipuri structurale sigure de clãdiri, dar
ºi unele din secolul XX. Cel mai bun exemplu de proiectare de pregãtire, cunoscut ºi ca
proiectare de urgenþã, este programul HAZUS din SUA (FEMA, 1999). Programul EQSIM a
fost dezvoltat la Universitatea din Karlsruhe pentru Bucureºti, în cadrul Centrului
Colaborativ de Cercetare SFB 461 (Markus et al, 2004), unde am fost asistent de cercetare.
Pentru aceastã cercetare de doctorat ne-a fost pusã recent la dispoziþie baza de date pentru care am dezvoltat formularele, care cuprinde 1500 de clãdiri dintr-o zonã test din
Bucureºti. Datele nu pot fi publicate, dar rezultatele de evaluare pot fi utilizate. Proiectarea
de pregãtire este strâns legatã de proiectarea de arhitecturã, având în vedere cã trebuie prevãzutã locuirea temporarã. În acest domeniu, cercetarea poate profita de experienþa
arhitecþilor „de urgenþã” (emergency architects). Pentru proiectarea reducerii riscurilor
existã un foarte bun exemplu de colaborare între urbaniºti ºi arhitecþi, pe de o parte, ºi specialiºti în proiectare seismicã ºi seismologie, pe de altã parte: Planul Urbanistic General
Seismic al oraºului Istanbul (Balamir, 2004) ia în considerare elemente specifice de urbanism
ca texturile urbane ºi zonificarea. Planul Urbanistic General prevede proiectare strategicã.
Proiectarea de rezilienþã este de asemenea o temã care a gãsit un ecou în arhitecturã ºi
urbanism. Existã un grup de lucru al Uniunii Internaþionale a Arhitecþilor care se preocupã
de aceastã temã. Conceptul de rezilienþã a fost cel mai bine explicat de un grup din SUA
(Bruneau et al, 2003; Chang ºi Shinozuka, 2004). O aplicare clarã a urbanismului bazatã pe
proiectarea strategicã, numitã „Urban System Analysis” (Massure ºi Lutoff, 2003), a fost dezvoltatã în cadrul proiectului FP5 RISK-UE. Un alt proiect dintre puþinele de acest tip este cel
intitulat Crotone (http://www.rischiosismicokr.it/), care defineºte structura urbanã minimã
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ºi strategicã.
O serie de conferinþe pe tema „Impactul hazardurilor naturale asupra ariilor urbane ºi infrastructurii” a fost organizatã începând cu 1999 (din 2002 în preºedinþia/moderarea noastrã),
care oferã un bogat material ce urmeazã a fi evaluat în cadrul acestui doctorat. Deºi titlul
sesiunii a rãmas acelaºi, tema conferinþelor a variat de la an la an, accentul fiind pus, de
exemplu, pe aspecte ale ºtiinþelor sociale: strategii de comunicare, proiectare de urgenþã sau
utilizarea sistemelor informaþionale geografice. În acest sens, au fost publicate douã numere
speciale de revistã ºi dezvoltãri ulterioare ale cercetãrii se pot orienta pe tema protecþiei la
dezastre ca mãsurã în cadrul conservãrii integrate (în sensul Declaraþiei de la Amsterdam,
1975 http://www.icomos.org/docs/amsterdam.html). Altã dezvoltare posibilã este comunicarea dintre cercetarea dezastrelor ºi ºtiinþele umaniste ºi artele, într-o direcþie deja începutã
la Universitatea din Gent (http://www.catastrophe.ugent.be/) sau la Centrul pentru Artã ºi
Media din Karlsruhe (http://www03.zkm.de/wordpress/?p=9). Menþionãm ºi investigarea
reprezentãrii catastrofelor în literaturã, o temã a anxietãþii în literatura modernitãþii ºi, ca
atare, a dialogului tradiþional-modern vãzut din dubla perspectivã a arhitecturii ºi literaturii,
între naþionalism cultural (Hobsbawm, 1995; Hutchinson, 1994) ºi culturã seismicã localã ºi
respectiv arhitectura Henriettei Delavrancea-Gibory. Discursul Modernitãþii ºi Modernismului
trebuie investigat luând în consideraþie aceastã relaþie dintre tradiþional ºi modern. Dialogul
dintre cercetarea hazardurilor naturale ºi ºtiinþele socio-economice este deja stabilit la
European Geosciences Union General Assembly, unde a avut loc seria de sesiuni. Iniþiativa
„Earthquakes and Megacities” extinde la nivel mondial aceste teme de cercetare, prezentate
ºi la sesiune de cãtre Friedemann Wenzel de la Karlsruhe, fostul conducãtor al SFB 461 ºi
primul organizator al sesiunii. Dialogul cu urbanismul începe sã fie mai stabil anul acesta,
când o a doua sesiune, pe tema „Natural Disaster Resilient Cities”, a fost stabilitã în cadrul
blocului „Natural Hazards and Society”. În timp ce organizãm în continuare sesiunea în 2010,
am extins scopul ei la hazarduri antropice ºi la impactul asupra peisajului. Intenþionãm sã
publicãm o carte cu contribuþii selectate.
2. Abordarea fenomenologicã
Timpul trece, este o succesiune de clipe sau „acum”uri (Heidegger, 2003, p. 564), care „trec”
ºi este astfel legat de „trec”ut, o sintagmã care nu este sigur cã funcþioneazã altfel decât în
limba românã. Fluxul timpului este ireversibil (Heidegger, 2003, p. 563). ªi totuºi Heidegger
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vede în general în dimensiunile trecutului (a „înþelegerii”, a „situãrii afective”, a „cãderii”, a
„discursului”, a „faptului-de-a-fi-în-lume”) o orientare spre viitor. De exemplu, ne este fricã
de ceva care credem cã va veni. ªi totuºi în aceastã lucrare ne vom îndrepta atenþia spre trecut. Am ales sã scriu despre o înscenare, o instalaþie de scenografie de arhitecturã completatã în cadrul unui workshop de cercetare de la ªcoala Superioarã de Arte ºi Design din
Karlsruhe intitulat „Spaþiul Redescoperit”, idee care poate fi folositã pentru o interpretare
actualã a arhitecturii interbelice (Boºtenaru, 2008). De fapt era vorba de a doua parte a
cercetãrii, seminarul intitulat „Spaces of Encounter” (Spaþii de întâlnire). În prima parte a trebuit sã creãm imaginile bidimensionale a 1001 de spaþii, ca paginile unei cãrþi. Memoria acestor spaþii se pierduse ºi noi eram „arheologii spaþiului”, cãutam sã le redescoperim memoria
ºi sã o facem accesibilã celor ce citesc cartea. Astfel de spaþii pot avea o multitudine de
definiþii: spaþii ale unei naþionalitãþi, spaþii cu anumite atribute (de ex. spaþiul alb), spaþii
dedicate unor actori, spaþiul vorbit, spaþiul vertigo etc. În a doua fazã, ulterioarã seminarului, pentru Rundgang 2001, expoziþia anualã a ªcolilor Superioare de Artã, am construit
aceste spaþii virtual pe calculator, tridimensional, prin simple compoziþii de pereþi. În a doua
parte a seminarului a trebuit sã construim macheta 1:1 a uºii de acces la Spaþiul
Redescoperit. De fapt, toate cele 1001 de spaþii trebuiau redescoperite, una din mizele
cercetãrii. În tabloul 1 prezentãm punctele de vedere ºi caracteristicile cu care poate fi privit spaþiul redescoperit. Este vorba de spaþiul memoriei proprii, acoperit de uitare. Pornind
de la ideea cã suntem arheologi ai spaþiului, am împrumutat un simbol din arheologie ºi am
prezentat spaþiul acoperit de nisip. Spaþiul trebuie dezgropat din uitare, din nisipul uitãrii.
Existã o diferenþã esenþialã între spaþiul redescoperit, un spaþiu care s-a pierdut, cândva în
timp, ºi spaþiul „gãsit”. Spaþiul „re”descoperit a existat, dar a fost uitat, este trecut ºi viitor
în acelaºi timp, pentru cã îl dezgropãm, deci ne întoarcem la Heidegger ºi primatul viitorului.
Dupã Nietzsche (1873), uitarea ne poate face sã fim mai fericiþi, dacã trãim ca animalele.
Este posibil sã trãieºti fãrã memorie, dar nu este posibil sã trãieºti fãrã uitare. El vede doi
inamici ai istoriei: anistoricul (care uitã, ºi poate distruge astfel o culturã, civilizaþie) ºi superistoricul (care îºi îndepãrteazã privirea de la ceea ce se dezvoltã la etern). Între istoria monumentalã (care crede cã faptele mari ale trecutului se pot repeta, pentru cã au avut loc o
datã) ºi istoria de tip anticariat (care considerã cã tot ceea ce vine din trecut e de valoare),
el propune istoria criticã.
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Tabloul 1. CARACTERISTICILE SPAÞIULUI REDESCOPERIT

ISTORIE: Spaþiul Redescoperit a existat, cândva, dar l-am pierdut.
Nu am pierdut numai informaþia despre spaþiu, ci spaþiul în sine.
Nu mai avem spaþiul ca un corp, ci numai particule din el, fãrã relaþiile de care
aveau nevoie pentru a sta împreunã.
STRUCTURÃ: Spaþiul Redescoperit nu poate fi descris printr-o formã precisã
sau prin senzaþia pe care o creeazã.
Mai mult: elementele lui sunt cele care sunt importante.
În procesul de redescoperire întregul e deseori uitat.
LIMBAJ: Spaþiul Redescoperit are multe limbi.
Nu vorbeºte numai urechilor ºi ochilor noºtri, ci ºi mâinilor noastre,
gurii ºi nasului, prin toate simþurile.
REPREZENTARE: Spaþiul redescoperit este puternic definit temporar.
Nu-l putem reconstrui astãzi, dar putem face astfel încât oamenii sã îl reconstruiascã mental,
deci o reprezentare virtualã.
FIZICÃ: Spaþiul Redescoperit trebuie dezgropat.
VARIETATE: Noi toþi avem alte spaþii redescoperite pentru cã istoriile noastre sunt diferite.
Putem gãsi lucruri comune, dar Spaþiile Redescoperite care se dezvoltã
din acestea vor fi întotdeauna diferite.
POEZIE: Marcel Proust a scris mult despre poezia acestui spaþiu.
ªi grãdinile japoneze îl folosesc asemãnãtor: grãdinile Zen.
(Boºtenaru, 2008a)
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Nisipul nu este singurul element în care ceva poate fi îngropat. În proiectele noastre am
folosit mai multe tipuri de „material” de acoperire, de exemplu, vegetaþia, care poate
acoperi ceva când uitarea se aºterne. Este cazul unei biserici transformate în ruinã de
cutremurul din 1998 din insulele Azore, de pe Faial, la zece ani dupã catastrofã. Dar vegetaþia nu acoperã în „uitare” numai în limbajul realitãþii, ci ºi în cel al simbolurilor. Astfel, în
„Frumoasa din Pãdurea Adormitã” (Grimm, 1955) tufele de trandafiri cu spini au acoperit
castelul ºi ceea ce s-a întâmplat în castel simultan cu uitarea. La Universitatea din Karlsruhe,
am pornit de la poveste pentru a construi Grãdina Paradisului, sub îndrumarea regretatului
peisagist Dieter Kienast. Conceptul se bazeazã pe ideea uitãrii ºi redescoperirii, regãsirii
spaþiului grãdinii Paradisului prin multiple „uºi” deschise de simþuri. În grãdina Paradisului
aceste „uºi” sunt spaþii de grãdinã decupate în reþeaua de spini ºi apoi de trandafiri, odatã
ce s-a gãsit accesul. Interpretarea simþurilor s-a fãcut pe baza celor cinci elemente din
astrologia chinezã. ªi Paradisul este ceva pierdut, iremediabil pierdut, pe care cãutãm sã îl
regãsim astãzi sub forma naturii ºi în special a grãdinii. În perioada Renaºterii a fost introdus în grãdinile europene motivul grãdinilor de iniþiere. Poliphilo (Colonna, 1499), al cãrui
drum este semãnat cu pãduri, grote, ruine, animale din poveste, palate somptuoase, grãdini ciudate, recunoaºte repede cã prin descifrarea simbolurilor scrise pe pietre vechi de mii de
ani pot fi înþelese secretele naturii: prin cunoaºterea lumii fizice poate fi înþeleasã
cunoaºterea lumii metafizice. Grãdinile labirint din parcurile castelelor sunt legate de acest
simbol. În filmul „Cãlãuza” (Tarkovsky, 1979) însã, regizorul a folosit alt „material” de
acoperire: apa. Imaginile sunt foarte plastice, dar ºi mai impresionantã este simbolica,
vãzutã în conexiune cu monologul eroului principal, Cãlãuza. El vorbeºte despre superioritatea a ceea ce este slab, pentru cã este maleabil ºi este un început, asupra a ceea ce este
tare, dar bãtrân, inflexibil, ºi aproape de sfârºit. Este o afirmaþie surprinzãtoare, dar ne
convinge, pentru cã o vedem în conexiune cu apa, element al vieþii ºi renaºterii. Aici nu mai
încercãm sã redescoperim trecutul, încercãm sã descoperim viitorul, dar prin renaºtere, deci
tot legat de trecut. Personajele conduse de Cãlãuzã cautã camera în care se adeveresc dorinþele. Dorinþele vin din trecut, dar se îndreaptã spre viitor. Din acest punct de vedere apa
ca „material” este cea mai apropiatã de viziunea lui Heidegger asupra timpului. Este „materialul” prin care timpul este reprezentat în spaþiu. Dar ºi redescoperirea spaþiului trecutului,
a memoriei se îndreaptã spre viitor, ceea ce s-a întâmplat în trecut este în trecut, dar memoria este a viitorului, descoperirea este a trecutului, redescoperirea a viitorului. Toate acestea
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susþin filozofia lui Heidegger (1927).
Viziunea arhitectului Daniel Libeskind asupra memoriei este sintetizatã în câteva cuvinte:
“...fragment din memoria oraºului. Memoriile conþinute în pereþii vechi, fragmentele care se
desprind, edificiile pierdute. Dãrâmãturile edificiilor sunt case, conservate ºi revelate pentru
o decizie despre ce este uitat ºi despre ce se aduce aminte, ce nu mai este ºi ce încã nu este;
cu alte cuvinte nu numai istoria oraºului ci oraºul istoriei” (Libeskind, 2001, p. 18, traducere
proprie). ªi Libeskind vede aceastã dualitate între trecut ºi viitor, între uitare ºi amintire.
Trecutul poate fi uitat, dar odatã amintit aparþine prezentului ºi eventual viitorului.
Încã un aspect care ne inspirã este conceptul „umbrei” la Heidegger (2003, p. 550) legat tot
de mãsurare, de ceas. Dar umbra poate fi mult mai mult, poate fi umbra trecutului.
Am folosit ºi conceptul umbrei în „instalaþie”. „Instalaþia” este de fapt uºa de intrare în spaþiul redescoperit. Dar nu mai avem acces la acest spaþiu, nu mai avem cheia, îi vedem numai
umbra ºi lumina. Lumina vine de la un element plasat conºtient afarã, într-o cutie. Pentru
intrare am folosit alte metafore, ale cutiilor simþurilor îngropate în nisip. Acestea sunt cheia
sau poate sunt de fapt ele „uºa” însãºi? De fapt, sunt cutii ale luminii, ele sunt cele care
aruncã lumina din spatele uºii cãci ele deschid amintirea. Lumina nu este nimic altceva decât
amintirea, în timp ce umbra ne aratã, ca la Heidegger, cã timpul a trecut. Fiecare simþ este
o astfel de luminã care, ca la Proust (2002), ne deschide memoria. Ne aminteºte de faptul
cã arheologii nu gãsesc întotdeauna clãdiri, ci numai obiecte care amintesc de o civilizaþie
trecutã. Civilizaþia nu reînvie prin aceasta dar noi avem o istorie a ei. Istoria muzeificatã, aºa
cum e perceputã astãzi, e viitorul, vestigiile trecutului devin monument ºi locuri de pelerinaj
turistic. Cultura trecutului, aºa cum este ea în muzeu este ceva ce aparþine percepþiei prezentului ºi pe care dorim sã îl facem accesibil în viitor, dar nu este reînvierea trecutului. Putem
redescoperi cultura aºa cum era ea prin intermediul artei, nu al ºtiinþei arheologiei, de exemplu într-un roman sau un film. Dar nu am tratat spaþiul arheologic, ci Spaþiul Redescoperit.
Acestuia îi aparþin ºi lucruri care nu sunt neapãrat antice, ci numai vechi, de exemplu amintiri
de familie. Prin aceasta este un spaþiu personal. Fiecare îºi poate construi un spaþiu personal când priveºte obiectele din „instalaþie” sau simularea ei virtualã pentru Rundgang .
Un alt aspect din fragmentul din Heidegger care serveºte acestei lucrãri este cel legat de timpul public. Heidegger vede timpul public sub forma celui mãsurabil, legat de ceas
(Heidegger, 2003, p. 543 ff.). Lucrarea mea trateazã trecutul, deci vom vedea diferenþa dintre timpul public ºi cel al „Dasein”-ului în alt mod: diferenþa dintre memoria individualã ºi cea

26

Universitatea de arhitecturã ºi urbanism

Ion Mincu

colectivã.
Spaþiul Redescoperit, trecutul propriu, Grãdina Paradisului pe care o cãutãm sau chiar ºi
spaþiul dorinþelor din „Cãlãuza” þin mai mult de memoria individualã, trebuie sã existe o
amintire sau o dorinþã care sã fie uitatã ºi de care sã ne putem aduce aminte. Ne vom opri
în reflexia noastrã ºi asupra spaþiului memoriei colective ºi anume asupra Pieþei Universitãþii.
Pentru unii ea este memorie individualã, pentru alþii, prea tineri, nu este. La Salla Dalles, în
cadrul expoziþiei „In Favour of Public Space” din cadrul Anualei de Arhitecturã 2009, intitulatã „Public. Spaþiu Public”, a fost proiectat filmul „Piaþa Universitãþii”, proiecþia fiind urmatã
de o masã rotundã. Atât filmul cât ºi masa rotundã au avut ca obiect un spaþiu al memoriei
din Bucureºti. Tema memoriei este strâns legatã de tema spaþiului. Un spaþiu poate fi el
însuºi un exponat care serveºte memoriei, aºa cum ne demonstreazã Jewish Museum al lui
Libeskind din Berlin. Nu este vorba de spaþiul redescoperit, pentru cã pentru mulþi din cei
intervievaþi acest spaþiu a fost întotdeauna prezent, în vreme ce pentru cei foarte tineri nu
a existat. Este vorba însã de crearea acestui spaþiu al memoriei pentru cei tineri prin memoria celor care erau la o vârstã a memoriei (generaþia de cca. 35 ani ºi mai mult) când au avut
loc evenimentele. Ca la orice spaþiu acesta poate fi accesat printr-o „uºã” de intrare, se pune
întrebarea care este „uºa” de intrare în acest spaþiu al memoriei? Este un memorial o „uºã”
adecvatã? Pasajul Universitãþii a fost renovat fãrã a se þine seama de aceste sugestii. Este
crucea o „uºã”? Sau cutia de tablã pentru lumânãri? Pãrerea mea este cã acest aspect a lipsit din film ºi din discuþie. Ar putea exista un singur element de artã în spaþiul public care ar
putea fi „uºa”.
Nici la conferinþã, nici la masa rotundã nu s-a discutat ce diferenþã poate face arta în acest
sens. Ambele manifestãri au tratat spaþiul public din perspective aparent diferite, dar în realitate convergente. În sesiunea de dimineaþã a conferinþei, Augustin Ioan a introdus ºi aspectul identitãþii în contextul general al unei discuþii despre definiþii ºi abordãri de proiectare a
spaþiului public prin prisma democraþiei. Acest aspect a devenit central în cadrul discuþiilor
concentrate asupra integrãrii, în caz cã sunt acceptaþi, a imigranþilor, ºi prin intermediul
activitãþilor lor din spaþiul public. Problema identitãþii este ºi o problemã a memoriei, a memoriei rãdãcinilor. Din alt punct de vedere a fost vãzutã memoria la masa rotundã. De
remarcat este însã cã, în ambele cazuri, este vorba de o memorie colectivã, a grupului care
se integreazã prin folosirea spaþiului public sau a evenimentelor din Piaþa Universitãþii.
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2.1. Reprezentarea catastrofelor în fotografie
Am fãcut parte din grupul de cercetare al arhivei de fotografii pe plãci de sticlã al istoricului de artã Alexandru Tzigara-Samurcaº (Brãtuleanu, 2009), la Departamentul de Istoria &
Teoria Arhitecturii ºi Conservarea Patrimoniului. Acesta, cumulat cu un proiect de cercetare
anterior, ca student oaspete la ªcoala de Stat de Design Karlsruhe, a deschis direcþia de cercetare a memoriei în douã moduri: arhitectura în era digitalã este o problemã de memorie
ºi are legãturã cu intervenþii de consolidare sau cu ruine. Arhiva conþine diapozitive cu construcþii care nu mai existã, cum ar fi cele distruse în al Doilea Rãzboi Mondial. Dorim sã
aplicãm la un Grant suport al Centrului Canadian de Arhitecturã din Montreal, care are o
bogatã colecþie de documentare fotograficã în ceea ce priveºte impactul hazardurilor naturale ºi antropice, în special din secolul al XIX-lea: cutremurul ºi incendiul din 1906 din San
Francisco, cutremurele din Norcia, Italia (cca. 1850) ºi Antigua (1874), inundaþiile din
Norwich (1878), Avignon, Waburton (1891), Latchford (1890), Montreal (1896), Johnstown
(1889), Brisbane (1892), incendiile din Saint Claude ºi Boston (1860), reconstrucþia dupã
incendiul din Notre Dame de Montreal, primãria distrusã în incendiul din Paris, 1871,
incendiile din Philadelphia (1870), Belle Grove, Lousiana, (1952), Montreal (1972), Chicago
(1871), Quebec (1866), imaginile stereo ale ruinelor dupã incendiul din Portland 1866,
fotograf Seaver.
În fotografia secolului al XIX-lea, arhitectura este subiect al unei sesiuni ºtiinþifice de la prima
conferinþa a EAHN (European Architecture Historians Network) din Guimares, Portugalia,
2010.
Ontologia, cum vom explica în continuare, contribuie, de asemenea, la memoria digitalã.
Cercetarea noastrã se plaseazã între cercetarea memoriei ºi arhitectura sau arta memoriei,
memorialul ºi cea a ruinelor. Diferenþa analizatã între reprezentarea ruinelor în timpul lui
Piranesi ºi a ruinelor unui cutremur, ex. San Francisco (vezi Klett, 2006). Dorim sã pregãtim
un astfel de material pentru centrul Bucureºtiului. Contacte existã cu fotograful de arhitecturã Sylvia Grace Borda din Vancouver, Canada, care ar dori sã realizeze documentarea
fotograficã. Au fost consultate articole despre stadiul cercetãrii în domeniul filozofiei
fotografiei ºi al definirii rolului fotografiei documentare. O viziune interesantã o oferã
Piranesi Rome Prize Project al lui Langenbach (2008): Vistas dupã 250 de ani.
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2.2. Proiectarea de reconstrucþie
Cu subiectele „Lisabona 1755” ºi „Piranesi, reprezentarea ruinelor”, cercetarea trece în
domeniul baroc. Dezvoltarea de tipuri de clãdiri sigure în reconstrucþia barocã este ºi ea
subiectul cercetãrii, în contextul aºa numitei „culturi seismice locale”. Aici pot fi identificate
douã direcþii de cercetare: cultura seismicã vernacularã, ca în cazul clãdirilor Fachwerk din
Germania (Fig. 1), Himiº în Turcia (Gülkan ºi Langenbach, 2004), Dhaji Dewari în Kashmir
(Langenbach, 2009) ºi cultura codurilor seismice, începând cu perioada barocã: casa
Baraccata din sudul Italiei (Tobriner, 1983) sau Gaiola Pombalina din Lisabona, Portugalia
(Fig. 2). Atribuirea tipului constructiv culturii seismice locale este discutabil, având în vedere
cã astfel de construcþii sunt frecvente în zone neseismice dar bogate în resurse din lemn. Tot
din acest punct de vedere, „Lisabona 1755” poate fi consideratã o datã de naºtere a
Modernitãþii. Cercetarea de pânã acum cuprinde o vedere de ansamblu asupra construcþiei
în schelet de lemn, în diferite zone geografice din Europa ºi din afara ei, ºi relaþia cu construcþia modernã în schelet din beton armat ºi vulnerabilitatea acestora.

Fig. 1.
Clãdiri Fachwerk cu faþade
reconstruite din Frankfurt,
Germania, parþial afectatã de
cutremurul din Basel 1356.
Foto: M. Boºtenaru, 1996
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Fig. 2.
Clãdiri „gaiola pombalina”,
Lisabona, Portugalia,
tip datând de dupã cutremurul din 1755.
Foto: M. Boºtenaru, 2008

Intervenþia urbanã de reconstrucþie de oraº poate fi investigatã din punctul de vedere al
conexiunii dintre filozofie ºi arhitecturã. În acest scop, conceptul de „striat” ºi „neted” al filozofului Deleuze (1980) a fost aplicat la variate abordãri de reconstrucþie, dupã o catastrofã
sau nu (ex. Plan Voisin al lui Le Corbusier). Planul Londrei dupã incendiul din 1666, tot din
perioada barocã, a fost o abordare de urbanism diferitã de reconstrucþia oraºelor dupã
cutremure.
Reconstrucþia din perioada barocã va fi confruntatã cu reconstrucþia din secolul XX, cu alte
exemple decât cele din Boºtenaru (2005), care denotã o participare a cetãþenilor total diferitã: înstrãinarea locatarilor, de exemplu în oraºul modernist Gibellina (film de J. Burger,
Austria, 2007) sau în satul San Gimignano (Langenbach ºi Dusi, 2004) din Italia. În cazurile
în care nu existã abordãri care ar putea constitui layere de proiectare necesare pentru
Bucureºti, vor fi proiectate astfel de layere. Elaborarea unui plan strategic în conformitate
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cu principiile proiectãrii reducerii riscurilor a fost tratatã în Boºtenaru (2007).
La Ljubljana, de exemplu, în momentul reconstrucþiei, Art Nouveau a creat „faþa” oraºului.
Totodatã, se poate discuta în ce mãsurã intervenþiile din Bucureºti din timpul erei Ceauºescu
sunt legate de cutremurul din 1977.
2.3. Arhitectura memoriei
Variate metafore ale timpului ºi memoriei, ale valorilor ascunse, sunt cãutate în proiecte
arhitectural artistice:
- acoperirea cu nisip – proiectul de la ªcoala de Stat de Design din Karlsruhe, cu titlul
„Spaþiul redescoperit”, sub îndrumarea lui Daniel Libeskind (Fig. 3);
- acoperirea cu apã – filmul Cãlãuza (Tarkovsky, 1979);
- acoperirea cu vegetaþie, ca în proiectul studenþesc „Grãdina paradisului” (Fig. 4), sub
îndrumarea lui Dieter Kienast, în care elemente de mitologie chinezã – cele cinci elemente
care corespund diferitelor anotimpuri, stãri ale spiritului etc. – creeazã un parcurs labirint;
ruinele secolului al XIX-lea ale lui Caspar David Friedrich sau chiar de astãzi, ca de exemplu
cele rãmase dupã 10 ani de la cutremurul din insulele Azore (Fig. 5). Elementele de ºi din
mitologie stau la baza înþelegerii catastrofelor (Gociman, 2002).

Fig. 3.
Uºa cãtre „Spaþiul redescoperit”:
fotografie a instalaþiei ºi
extrase din prelucrarea „cutiei” ascunse în
nisip, pentru instalaþia multimedia.
Foto ºi proiect: M. Boºtenaru, 2001
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Fig. 4.
Proiect de peisagisticã „Grãdina paradisului”
Foto ºi proiect: M. Boºtenaru, 1998

Fig. 5.
Ruinele unei biserici de pe insula Faial, Azore, dupã
cutremurul din 1998.
Foto: M. Boºtenaru, 2008

Cercetarea a fost extinsã la revederea ecoului în filozofie ºi literaturã a cutremurului din
1755 din Lisabona ºi a rolului ruinelor atunci, la diferenþa dintre ruinele generate de trecerea
timpului ºi „ruinele momentului”, ale cutremurului, generate într-un moment ºi care dureazã
doar un moment (Constanze Baum în Lauer ºi Unger, p. 134-161). Studiul temporalitãþii
ruinelor din evenimentele catastrofice va fi realizat la douã scãri: cea urbanã ºi cea a clãdirii.
Astfel, Biserica Neagrã din Braºov (Fig. 6), deºi era un monument gotic, a fost reconstruitã
cu bolþi baroce dupã incendiul din 1689.
De asemenea, va fi luatã în considerare demolarea ca eveniment catastrofic antropic ºi
ruinele de astãzi, faþadele goale de clãdirile din spatele lor (Fig. 7). Acest procedeu s-a aplicat pentru „consolidare” seismicã mai ales în America de Nord, dar ºi în Europa dupã al
Doilea Rãzboi Mondial, când au fost reconstruite faþadele clãdirilor istorice (de exemplu,
Fachwerk), uneori din lipsa documentaþiei asupra interiorului. Poate stimulat de curentul de
pãstrare a faþadelor ºi schimbare a interiorului clãdirii, Sediul UAR din Bucureºti a pãstrat la
exterior ruina casei Paucescu distruse în Revoluþia din 1989 (Fig. 8). Augustin Ioan (2009)
afirmã cã acesta este adevãratul memorial al Revoluþiei. Alteori, acestea sunt falsuri, cum ar
fi la fostul teatru naþional „reconstruit” parþial în faþada hotelului Novotel (Fig. 9).
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Fig. 7. Pãstrarea faþadei cu demolarea interiorului.
Foto: M. Boºtenaru, 2010

Fig. 6. Biserica Negrã din Braºov
Foto: M. Boºtenaru, 2005
Fig. 8. Sediul UAR (2005), fosta casa Paucescu,
Bucureºti, arhitecþi Dan Marin ºi Zeno Bogdãnescu.
Foto: M. Boºtenaru, 2010

Fig. 9: Hotel Novotel (2006), cu faþada reconstruitã
simbolic a teatrului din 1852, Bucureºti.
Foto: M. Boºtenaru, 2010
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ªi dupã catastrofe s-au pãstrat ruine, ca de exemplu pãstrarea unor ruine ca monument
dupã cutremurul din Tangshan, China, 1976. Temporalitatea ruinelor este alta decât temporalitatea locuinþei de urgenþã, care va fi, de asemenea, investigatã. Un exemplu important
este cel al locuirii permanente dupã cutremurul din L’Aquila (Italia centralã), unde o vizitã
de studiu ar fi utilã.
Memoria nu se referã numai la ruine, ci ºi la conservarea clãdirilor de patrimoniu ale Miºcãrii
Moderne. Strategii privind modalitãþile de integrare a consolidãrii structurale cu eforturile
de restaurare ºi de urbanism, ca „traseele culturale”, de exemplu, vor fi, de asemenea, investigate. Aspectele legate de temporalitate ºi de permanenþã vor fi astfel relaþionate. În
perioada 2005-2007 am participat la proiectul de cercetare CA’REDIVIVUS cu tema
„Conservarea clãdirilor de locuit istorice din beton consolidate în Europa” (http://www.roseschool.it/ca_redivivus/), în cadrul cãruia s-au realizat documentaþii privind clãdirile multifamiliale de locuit din anii 1930 din România, Italia ºi Grecia (Fig. 10) ºi s-a elaborat un sistem
decizional pentru sistemele ºi strategiile lor de consolidare.
Fig. 10. Clãdiri multifamiliale de locuit din anii 1930
a. Clãdire mai joasã, pentru care a fost studiat partial arhitectural tipic, cu distribuþie diferitã a zonelor la
etaje, imobilul Elena Ottulescu, architect Horia Creangã, 1934-35;
b. Imobil de locuit din Milano din perioada interbelicã, Via Domenichino, arhitecþi Lancia ºi Ponti;
c. Imobil de locuit din Atena din perioada interbelicã, al cãrui partiu a fost studiat: imobil pe strãzile Zaimi ºi
Stournari, arhitecþi T. Valentis ºi P. Michailidis, 1933 – 1934. Foto: M. Boºtenaru 2002, 2007, 2005
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Mai recent, legat de pãstrarea memoriei clãdirilor de patrimoniu, acþiunile de conservare a
patrimoniului secolului XX au fost însoþite ºi de demersuri de consolidare, de la intervenþii
urbane cum ar fi plasarea patrimoniului pe trasee urbane (culturale) la Bucureºti, Como,
Ljubljana (Fig. 11) pânã la execuþia simultanã a restaurãrii arhitecturale ºi a consolidãrii la
Atena sau Napoli (Fig. 12).
Fig. 11. Clãdiri pe trasee urbane
a. Imobilul Frida Cohen (1935) Str. Stelea Spãtarul nr. 17,
arhitect Marcel Iancu, strada Armeneascã, Bucureºti –
traseul urban „Marcel Iancu”;
b. Imobilul Novocomum (1929), arhitect Giuseppe
Terragni, Como, Italia – traseul urban „Rationalist Como”;
c. Biblioteca Naþionalã (1930-31), arhitect Jose Plecnik,
Ljubljana, Slovenia – traseul urban „Jose Plecnik”.
Foto: M. Boºtenaru, 2002, 2009, 2008.
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Fig. 12.
Clãdiri consolidate
simultan cu restaurarea
arhitecturalã

a. Mostra d’Oltremare,
Napoli (1938),
arhitect:
Venturino Venturi.
Foto: M. Boºtenaru, 2006

b. Army Pension
Fund, Atena
(1924-1939),
arhitecþi:
Vassilios Kassandras,
Leonidas Bonis.
Foto prin amabilitatea lui
Gregory Maloukos, 2005
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3. Cazul Bucureºtiului
Oraºul Bucureºti este caracterizat de configurarea centrului oraºului prin clãdiri multietajate
din anii 1930, construite nemijlocit dupã introducerea betonului armat, când tehnologiile ºi
materialele nu erau încã suficient investigate. Aceastã stare de fapt îl face vulnerabil la
cutremurele de adâncime intermediarã din Vrancea, care afecteazã predominant astfel de
clãdiri de înãlþime medie pânã la mare. Mai recent, programul numit „bulina roºie” are ca
scop consolidarea acestor clãdiri vulnerabile (Fig. 13). Din pãcate, însã, programul a început
sã fie folosit în mod eronat pentru demolarea clãdirilor de înãlþime micã (Lungu, 2009) ºi sã
creeze loc pentru dezvoltarea speculativã. Un caz recent este „vila Prager” (arh. Henrietta
Delavrancea-Gibory), un exemplu unic de dialog între tradiþional ºi modern (Fig. 14). În cazul
clãdirilor condominium de înãlþime medie ºi mare, eforturile de relocare pe perioada
lucrãrilor de consolidare se înscriu pe alt fundal de sensibilitate, cel al lucrãrilor de demolare
din perioada Ceauºescu. Acestea sunt aspectele de sociologia arhitecturii pe care le atingem.
În perioada interbelicã, atitudinea faþã de demolare era diferitã: pe locul fostului Han Ion
Românul a fost ridicat un imobil în care stilul modernist al epocii a fost combinat cu reluarea
unor elemente din arhitectura existentã (comunicare personalã Petru Mortu, Fig. 15).
Un alt pas al cercetãrii este aplicarea managementului urban de risc pentru o zonã test (Fig.
13), vulnerabilã la cutremure, inundaþii, foc ºi demolare, ºi cu memorii ale conflictelor
armate din Bucureºti. Pentru aceastã zonã test va fi dezvoltat ºi îmbogãþit semantic un
model, în cadrul acþiunii europene COST TU0801 („Semantic enrichment of 3D city models
for sustainable urban development”). Reþeaua prevede îmbogãþirea semanticã a modelelor
urbane, dar în acest proiect dorim sã realizãm acest lucru ºi la scara clãdirii. Formarea din
cadrul Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu” ºi al Universitãþii din Gent, unde
s-a aplicat pentru un doctorat în cotutelã, participarea eventualã la o misiune ºtiinþificã pe
termen scurt (Short Time Scientific Mission) vor contribui la mai buna înþelegere a îmbogãþirii semantice prin mijloacele ontologiei pentru obiectul de arhitecturã. Ontologia înseamnã definirea sensurilor asociate elementelor clãdirii (sau planului urban). În acest sens, prima
semnificaþie de acordat este cea privind „ruina” ºi „memorialul”. Pe de altã parte, noi dezvoltãri în domeniul GIS, în care baza de date privind zona test este inclusã (Fig. 13) vor permite înglobarea unor alte dimensiuni, legate de simþuri (http://www.gizmag.-com/sensetaste-smell-touch-printer/13689/), ceea ce va face posibilã introducerea ºi la studiul de caz a
unor concepte din proiectul artistic de factura celor de la spaþiul redescoperit.
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Fig. 13. Zonã test din Bucureºti.
Cuprinde un numãr maxim de clãdiri interbelice ºi
clasate în categoria I de risc seismic („bulinã roºie”).
Conform bazei de date SFB 461,
Universitatea din Karlsruhe, Germania

Fig. 14. Vila „Prager”, Bucureºti.
Arhitect: Henriette Delavrancea Gibory (1936).
Foto: M. Boºtenaru, 2009
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Fig. 15. Blocul de pe locul hanului Ion
Românul (blocul cu „Club A”),
cu pãstrarea tipului stâlpilor din han.
Foto: M. Boºtenaru, 2010
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