PERSPECTIVE DE INTERVENÞIE PENTRU CLÃDIRI ISTORICE1
Arh. Tudor CORÂCI

Clãdirile sunt o specie arhitecturalã care a apãrut undeva în istorie asemenea tuturor
formelor vii. Aºa cum apariþia primelor forme de viaþã nu este întru totul cunoscutã, apariþia
primelor forme de construcþii lasã numeroase semne de întrebare.
Continuând paralela observ cã formele vii, ca ºi cele construite, se bazeazã pe legi similare,
în principal datoritã strânsei relaþii pe care construcþiile o au cu oamenii. Dintre toate, legea
selecþiei naturale se transpune cu fidelitate de la locuitori la construcþii, în majoritatea caracteristicilor esenþiale. Supravieþuirea celui mai adaptat – selecþia naturalã este cea mai
importantã lege care configureazã societatea umanã, dar ºi toate elementele care o înconjoarã. Particularizând discuþia la clãdirile istorice, monumente cu valoare istoricã, arhitecturalã sau pur ºi simplu construcþii care au trecut prin perioade îndelungate, acestea sunt,
înainte de toate, supravieþuitoarele vremurilor trecute. Aparent haotic ºi deseori aleatoriu,
fondul construit este alcãtuit din clãdiri care, într-un fel sau altul, au rãmas în picioare pânã
în prezent. Sistemul tradiþional, dezvoltat pe perioade lungi de timp, bazat pe metoda
„încercare ºi eroare”, pare sã stea la baza configurãrii construcþiilor ºi oraºelor de astãzi.
Bucureºtiul, solicitat la încercãri dificile sociale ºi naturale (incendii ºi, mai ales, cutremure)
aproape cã nu reuºeºte sã aibã în zona centralã mãcar o stradã fãrã construcþii a cãror datã
de construire sã nu varieze cu un secol. Prin alãturãri surprinzãtoare, fronturile de construcþii
însumeazã clãdiri din perioade diferite, cu sau fãrã valoare arhitecturalã. Fotografiile de
epocã ne aratã clãdiri aflate în vecinãtatea altora care mai existã ºi azi, a unor construcþii
poate mai rezistente sau mai valoroase arhitectural, dar care totuºi nu mai existã.
Criterii ca rezistenþa fizicã, rentabilitatea, valoarea identitarã sau ºansa de a nu fi bombardatã în rãzboi, de a nu fi într-o zonã cu risc seismic ridicat, de a nu se afla pe traseul unei
noi artere de circulaþie au stat la baza „selecþiei naturale” a construcþiilor existente.
Adaptabilitatea este noþiunea care a stat la baza supravieþuirii clãdirilor oricãrui oraº iar criteriile în baza cãrora se realizeazã aceastã adaptare sunt cele care conteazã pentru salvarea
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elementelor de valoare.
Identitatea, nostalgia
originilor, sunt concepte
în jurul cãrora se orienteazã întreaga teorie de
protecþie a patrimoniului. Credinþa cã societatea se construieºte
având ca bazã generaþiile anterioare, face necesarã pãstrarea identitãþii.
În cazul construcþiilor,
identitatea este ansamblul de date prin care
clãdirea se defineºte.
Acestea pot fi proprii
clãdirii – fizice, cum ar fi
Fig. 1. Funerariile regelui Ferdinand I, Curtea de Argeº, 1927.
volumetria, forma, culoaFotografie de epocã
rea, diverse tipuri de
detalii sau atribuite „la Clãdirea din fundal este fostul Hotel Regal, reºedinþa ocazionalã a regilor
figurat”.
„Atribuirea” României, pãstratã în forma modificatã ºi în prezent. Se poate presupune cã
identitãþii se face prin poza încadreazã participanþii la funeralii ºi una din clãdirile cele mai reprezentative ale localitãþii, alegerea hotelului regal nefiind deloc aleatorie, acesta
relaþionarea clãdirii la având o valoare identitarã crescutã pentru localitate.
diverse momente istorice, prin fotografii de epocã, prin experienþa individualã a persoanelor în vârstã sau prin
experienþa individualã.
Toate aceste elemente atribuite încep sã capete valoare identitarã în momentul în care elementele sunt relaþionate de calitãþile fizice ale clãdirii. Elementele „figurate” au ca suport de
propagare însãºi elementele fizice, proprii clãdirii. Aceastã reciprocitate face foarte importantã pãstrarea ºi restaurarea cât mai exactã ºi nealteratã a elementelor clãdirilor cu valoare
istoricã.
Criza identitãþii se datoreazã evoluþiei accelerate a tehnologiei, al cãrei ritm depãºeºte pu-
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terea de acceptare ºi adaptare a societãþii. Cu greu ne putem identifica prin clãdiri moderne,
contemporane. Identitatea arhitecturalã rãmâne în apanajul construcþiilor secolului al XIXlea ºi anterioare acestuia. Pe mãsurã ce zonele istorice se restrâng suntem condamnaþi ca
populaþie aflatã în constanþa demograficã sau în creºtere (niciodatã în scãdere) sã împãrþim
din ce în ce mai puþin (material identitar-istoric) la din ce în ce mai mulþi2. Problema este cu
atât mai acutã în România care, comparatã cu alte þãri cu un trecut medieval, renascentist
sau clasicist dezvoltat, are un numãr restrâns de clãdiri protejate ºi cu valoare reprezentativã. Datã fiind relaþia de inversã proporþionalitate dintre numãrul clãdirilor istorice ºi valoarea acestora, în România ne confruntãm cu un numãr restrâns de clãdiri cu valoare
istoricã, încadrate sau nu în categoria clãdirilor monument, ceea ce le conferã mai multã
importanþã ºi ace mai necesarã prezervarea lor într-un stadiu cât mai apropiat de cel originar.

Fig 2.Tipuri de intervenþie pe clãdiri
existente, raportat la procentul de
material originar înlocuit3
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În acest context, intervenþiile de adaptare în vederea supravieþuirii construcþiilor monument
devin foarte dificile, neapãrat necesarã fiind stabilirea elementelor reprezentative din
clãdire, vãzute în sens global (atmosfera interioarã ºi exterioarã, compoziþie etc.) nu doar
punctual ( faþada, balustrada, stucaturi etc.).
Conform graficelor din Figura 2, sunt relaþionate diversele tipuri de intervenþie la amploarea
lucrãrilor ºi cantitatea materialului dislocat. Trecând de la prezervare, în care se încearcã
doar oprirea degradãrii construcþiei, la conservare, reabilitare, renovare, remodelare, se
poate ajunge la demolare parþialã ºi totalã, unde cantitatea de material originar dislocat
este maximã. Evident, cantitatea de material originar pãstratã nu este neapãrat într-o relaþie
de proporþionalitate (greu de cuantificat în orice situaþie) cu elementele de valoare pentru
comunitate, dar poate funcþiona în majoritatea situaþiilor ca un indicator pentru evaluarea
intervenþiei asupra clãdirii. ªansa clãdirii de a-ºi pãstra vizibile ideile ºi cultura perioadei în
care a fost construitã scade pe mãsurã ce intervenþiile dislocã mai mult material originar, în
majoritatea situaþiilor noile materiale introduse diferenþiindu-se de cele autentice fie prin
tip, fie prin punerea în operã.
Arhitectura se compune din douã aspecte total diferite. Cel formal, fizic al locuirii spaþiilor ºi
cel juridic, al normelor interne de funcþionare ºi externe de relaþionare cu spaþiile învecinate.
Analiza criticã a intervenþiilor asupra clãdirilor istorice include un aspect foarte important:
stabilirea, în funcþie de criterii bine stabilite, a impactului noilor intervenþii asupra populaþiei.
Riscul este cel de creare a unui precedent juridic în urma cãruia sã se permitã realizarea unor
soluþii similare necorespunzãtoare în cazul unor situaþii similare (de sit , clãdire ºi tip de intervenþie). Posibilitatea declanºãrii unei acþiuni în lanþ, în cazurile nefericite, ar putea duce la
repetarea erorilor comise4. Dacã într-o situaþie s-a permis supraetajarea unei construcþii
istorice cu 3 etaje (cu efect dezastruos asupra caracterului clãdirii) ºi realizarea nu a fost
corect evaluatã, riscul apariþiei altor clãdiri similare, în baza aceleaºi legi este foarte mare. În
aceste situaþii, în fenomenul de „selecþie naturalã” a clãdirilor trebuie introdus ºi respectat
aspectul identitãþii ºi reprezentativitãþii construcþiilor. Aspectul economic, deseori cel mai
important în aceastã selecþie, nu este negat, zonele istorice cu un caracter puternic fiind
zone ce atrag venituri din turism ºi din firme care vor sã-ºi asocieze imaginea cu istoricul ºi
calitãþile estetice ale zonei ºi pentru care calitatea spaþiilor devanseazã necesitatea rentabilizãrii terenului prin construirea unei suprafeþe cât mai mari.
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Pentru analizarea intervenþiilor asupra clãdirilor istorice am enunþat ºapte criterii organizate
în ordinea importanþei ºi a impactului pe care îl au asupra construcþiilor care, dezvoltate, pot
duce la un sistem de analizã eficient în tratarea problemei pãstrãrii identitãþii prin construcþii.
Continuarea locuirii în spaþiile istorice sau participarea la istorie
Acest criteriu este menþionat ºi în Carta de la Veneþia. Valoarea clãdirilor este strâns legatã
de modalitatea în care forma în plan, volumetria ºi faþada rãspund cerinþelor funcþionale ºi
sociale ale perioadei lor de utilizare. Odatã separatã clãdirea de funcþionarea ei ºi de logica
ei constructivã, o mare parte a caracterului ei se pierde iar puterea ei de reprezentativitate
pentru o societate se diminueazã. În cazul clãdirilor monument de mare importanþã (naþionalã, cat. A), unde intervenþiile urmãresc pãstrarea caracterului unui moment sau perioade
foarte importante, pãstrarea funcþiunii originare ºi a funcþionãrii pentru care a fost proiectatã este o condiþie sine qua non. Pentru clãdirile cu putere de reprezentare mai micã
(localã, cat. B), conversia funcþiunii trebuie sã þinã cont de repartiþia anterioarã a spaþiilor
pentru a se putea continua efectiv locuirea spaþiilor. Cu cât dislocarea materialului originar
este mai mare ºi compartimentarea spaþiilor modificatã, „continuarea” locuirii spaþiilor este
periclitatã. În majoritatea intervenþiilor actuale asupra clãdirilor istorice din România se considerã ca element de valoare doar decoraþiile faþadei, interiorul fiind complet neglijat. În
consecinþã, faþada este pãstratã, iar interiorul demolat ºi înlocuit cu o structurã ºi partiu nou.
Adecvarea construcþiei la cerinþele funcþionale actuale este o necesitate, dar în cazurile unor
construcþii cu spaþii interioare reprezentative intervenþia trebuie sã facã anumite compromisuri pentru „continuarea locuirii”.
Armonizarea intervenþiei ºi diferenþierea noului de existent
Aceste douã criterii sunt menþionate ca principii de bazã ºi în Carta de la Veneþia. Ele se
aplicã în principal la clãdirile ce au necesitat mãrirea suprafeþei utilizate. Un element în
armonizarea extensiei cu existentul este linia îmbinãrii dintre cele douã corpuri, atât la
nivelul faþadei cât ºi din punct de vedere al percepþiei spaþiilor interioare.
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Raportul dintre elementele noi ºi cele vechi, autentice
Acest criteriu este o completare la ultimele douã. Pãrþile autentice trebuie sã se situeze pe
o poziþie dominantã în raport cu cele nou introduse. Raportul vizual dintre aria faþadei
extensiei ºi cea a clãdirii istorice, poziþionarea acestora (respectarea axelor de simetrie sau a
tectonicii ?) stabilesc la nivel inconºtient elementul central al compoziþiei. Clãdirea istoricã
trebuie sã fie elementul central al compoziþiei, stabilit în cazul cel mai delicat al extensiilor
pe verticalã prin raportul suprafeþelor de faþadã sau prin cel al nivelului detalierii. În multe
situaþii, din nevoia de adaptare la cerinþa crescutã de suprafaþã utilã, extensia depãºeºte cu
mai multe etaje clãdirea care a fost extinsã, fapt care duce la diminuarea importanþei din
punct de vedere vizual a clãdirii istorice ºi deci la o scãdere a expresivitãþii ei.
Conturul clãdirii
Conturul clãdirii, proiecþia planã a volumului construcþiei pe planul secund (reprezentat de
alte construcþii sau pur ºi simplu de cer) reprezintã în multe situaþii elemente distinctive ale
zonelor istorice, care contribuie la ambient. Conturul poate fi generat de turlele bisericilor ºi
acoperiºurile lungi cãrãmizii (centrele medievale de tip germanic), prin decuparea pe planul
secund a minaretelor ºi a discontinuitãþii fronturilor (oraºele islamice). Zonele istorice din
Bucureºti au un contur specific la care orice intervenþie trebuie sã se raporteze. Problematice
sunt, în special, extensiile pe verticalã, caz în care discordanþa dintre finisajele moderne ºi
cele tradiþionale duce la alterarea conturului istoric al oraºului.
Studiul nu evalueazã clãdirile din punct de vedere al calitãþii arhitecturale globale a construcþiilor, de interes pentru prezenta lucrare fiind doar exemplificarea criteriilor de intervenþie pe clãdiri istorice. Majoritatea exemplelor se aflã în zone protejate, dar nu sunt clãdiri
monument istoric, nefiind supuse legilor în vigoare de protecþie a monumentelor ºi nici
aceloraºi etape de avizare. Cum am afirmat ºi din titlu, analiza se orienteazã spre clãdiri
„istorice”, un termen vag ce defineºte în mare clãdirile premergãtoare celui de-al doilea
rãzboi mondial. Pentru pãstrarea ºi restaurarea lor, argumentul principal rãmâne evaluarea
reprezentativitãþii clãdirii ºi a capacitãþii construcþiei de a avea valoare identitarã pentru societatea actualã, incluzând în calculul intuitiv o valoare cantitativã bazatã pe creºterea importanþei invers proporþional cu numãrul construcþiilor similare.
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Pentru evidenþierea criteriilor am selectat trei exemple apreciate pozitiv ºi trei exemple care
nu au respectat la mai multe capitole criteriile enunþate anterior.
Bursa de mãrfuri a Bucureºtiului, situatã în zona industrialã Rahova, restauratã în anul 2008,
a suferit intervenþii majore prin demolarea structurii interioare, recompartimentare, extindere ºi reconstrucþie a interiorului, fapt ce a dus la diminuarea cantitativã a materialului originar. Totuºi, restaurarea excepþionalã a faþadei, a decoraþiilor ºi folosirea de materiale cât
mai apropiate de cele originare îi conferã construcþiei continuitate, numeroasele elemente
pãstrate conferind identitate clãdirii.
Extensia pe verticalã se transpune pe faþada principalã printr-o fereastrã deasupra corniºei.
Retras de la faþada clãdirii ºi amplasat în spatele ornamentelor corniºei, noul registru supraînalþã învelitoarea, pãstrându-i însã aceeaºi formã ºi acelaºi contur. Printr-o prezenþã discretã,
intervenþia se armonizeazã cu existentul, accentueazã orizontalitatea corniºei, sunt puse în
operã materiale contemporane pentru diferenþierea clarã a extensiei de autentic. Ca un element de fineþe, la interior, cãmãºuiala de beton a faþadei este despãrþitã de partea de
cãrãmidã printr-un nut tocmai pentru a marca aceasta diferenþiere necesarã între nou ºi
vechi.
Un alt exemplu pozitiv îl reprezintã extinderea Hotelului Ramada Majestic de pe Calea
Victoriei. În cadrul intervenþiei, a fost restaurat corpul de clãdire existent, pãstrându-se
majoritatea elementelor originare. Necesitatea de suplimentare a numãrului de camere s-a
realizat printr-o extindere pe orizontalã spre Calea Victoriei. Partiul originar a fost pãstrat
iar extensia adãposteºte aceeaºi funcþiune, continuându-se astfel funcþiunea de hotel în
aceastã poziþie importantã a Bucureºtiului. Pentru armonizarea extensiei cu partea existentã s-a preluat caracterul clãdirii istorice pentru a fi redat într-o manierã prelucratã ºi contemporanã. Preluarea unui ritm accelerat al ferestrelor (fãrã a fi identic!), continuarea balconului de la al cincilea nivel pentru a rupe monotonia faþadei, continuarea corniºei contribuie la
o integrare formalã de excepþie într-o zonã sensibilã a oraºului. Remarcabilã este linia de
îmbinare dintre extensie ºi corpul clasicist, o bandã de sticlã neutrã ºi retrasã cu 1,5 metri de
la front pentru a se marca fãrã nici un echivoc schimbarea limbajului de exprimare.
În mod similar, extensia pe orizontalã a Bibliotecii Central Universitarã a continuat ritmul pe
orizontalã al ferestrelor într-o manierã originarã, fãrã a se face pastiºã. Este remarcabilã poziþionarea noii construcþii în raport cu cea existentã, în retragere cu doi metri de la frontul
strãzii pentru a lãsa ca element dominant spre Piaþa Revoluþiei construcþia de patrimoniu.

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT

159

Fig. 3 Bursa de mãrfuri Bucureºti

Fig. 4 Hotelul Ramada (Majestic)

Fig. 5
Biblioteca Centralã Universitarã, extindere

Pãstrarea caracterului istoric prin continuarea locuirii
(participarea la istorie)
Armonizarea intervenþiei cu existentul
Plasarea elementelor autentice pe o poziþie dominantã
Diferenþierea noului de existent (texturã, volum)
Pãstrarea conturului (liniei) clãdirii
Pãstrarea în cât mai mare mãsurã a materialului existent.
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Fig. 6. Clãdiri pe malul Dâmboviþei,
între zona Lipscani ºi Piaþa Unirii
Pãstrarea caracterului istoric prin continuarea locuirii
(participarea la istorie)
Armonizarea intervenþiei cu existentul
Plasarea elementelor autentice pe o poziþie dominantã
Diferenþierea noului de existent (texturã, volum)
Pãstrarea conturului (liniei) clãdirii
Pãstrarea în cât mai mare mãsurã a materialului existent.

Fig. 8. Hotelul Continental
Pãstrarea caracterului istoric prin continuarea locuirii
(participarea la istorie)
Armonizarea intervenþiei cu existentul
Plasarea elementelor autentice pe o poziþie dominantã
Diferenþierea noului de existent (texturã, volum)
Pãstrarea conturului (liniei) clãdirii
Pãstrarea în cât mai mare mãsurã a materialului existent.

Fig 7.
Construcþie de secol XIX în vecinãtatea Pieþei Romane
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Un exemplu mai puþin reuºit este cel al clãdirilor care, în vecinãtatea Hanului lui Manuc
reprezintã trecerea de la zona Lipscani la cea a Pieþei Unirii. Demolarea completã a structurii
originare ºi modalitatea noii intervenþii au fãcut ca faþadele restaurate (într-o manierã
îndoielnicã) sã nu participe deloc la „viaþa” noilor construcþii, rãmânând doar o mascã prin
intermediul cãreia noua construcþie se deschide spre piaþã, continuitatea locuirii rãmânând
doar în stadiul strict al utilizãrii aceluiaºi lot.
Extinderea pe verticalã cu trei niveluri provoacã o disonanþã din punct de vedere al elementelor dominante, raportul pe faþadã fiind de unu la unu, cu elementul nou deasupra dar
mai puþin ornamentat. Retragerea aleasã prin oblicizarea faþadei nu reuºeºte sã se armonizeze deloc cu cele douã clãdiri istorice, dupã cum se remarcã ºi din imagine reprezentativ
pentru zonã fiind învelitorile din tablã cu o pantã micã.
Extensia acestei construcþii de secol XIX din vecinãtatea Pieþei Romane este mai puþin dãunãtoare pentru caracterul zonei datoritã caracterului ei efemer. Surprinzãtoarea soluþie aleasã
pentru intrarea unei cafenele obtureazã aproape în totalitate faþada originarã, transformatã în accesoriu decorativ pentru interior. Deºi clãdirea nu este monument istoric, ea este
una din cele mai vechi clãdiri din zonã, supravieþuind importantelor modificãri ale arterelor
de circulaþie precum ºi perioadei de construcþie a Bulevardului Magheru. Plasarea elementelor autentice în plan secund se face într-o manierã agresivã, rolul important al identitãþii istorice fiind înlocuit cu o ironie arhitecturalã.
De altã naturã este intervenþþia asupra intrãrii Hotelului Continental de la intersecþia Cãii
Victoriei cu Strada Ion Câmpineanu. Refuzând o intervenþie cu aspect contemporan,
proiectanþii au optat pentru o pastiºã paseistã în care elementele existente ca bosajele sau
ancadramentele sunt preluate ºi continuate sã decoreze noua intervenþie. Deranjantã este
poziþionarea noii intervenþii, la nivelul parterului obturând vederea cãtre primul etaj (piano
nobile), cel mai amplu ºi frumos decorat. În acest fel, preluarea strictã a elementelor decorative nu face decât sã accentueze o greºealã de substrat ºi sã creeze confuzie la nivelul privitorului.
Problema intervenþiilor pe clãdiri istorice se regãseºte în cea a pãstrãrii identitãþii vãzutã la
toate nivelele acesteia: microsocial, al eului, ºi macrosocial, al regiunii sau naþiunii. Consider
cã definirea indivizilor nu poate fi decât o sumã a trecutului ºi prezentului, motiv pentru care
clãdirile istorice devin elemente importante ale societãþii. Eventualele intervenþii pe aceste
clãdiri pot diminua caracterul lor reprezentativ, ceea ce ar putea duce, în ultimã instanþã, la
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nemulþumiri sociale ºi crizã identitarã. Lucrarea de faþã a evidenþiat o serie de criterii de analizã a intervenþiilor asupra clãdirilor istorice, acceptându-se nevoia adaptabilitãþii clãdirilor la
cerinþele sociale, tehnice ºi economice actuale. Evitarea creãrii unui precedent juridic în cazul
avizãrii proiectelor ce dãuneazã construcþiilor cu valoare identitarã este o prioritate în vederea obþinerii unui echilibru între prezent ºi trecut la nivelul societãþii ºi individului.
Note
1 Lucrarea de faþã a stat la baza elaborãrii proiectului de reabilitare a fostului Hotel Regal din Curtea de
Argeº, proiect întocmit în anul 2009, (împreunã cu arh. Alexandra Dugan ºi Arh. Elena Cazacu) ºi prezentat în
cadrul conferinþei „Valori de Patrimoniu în Arhitectura Contemporanã” (februarie 2010)
2 Koolhaas, Rem, Mutations; Actar; pag. 722
3 Douglas James, Building Adaptation (second edition), Elsenvier, 2007, tradus de autorul lucrãrii
4 Desigur, fiecare situaþie este diferitã de celelalte, dar o metodã de verificare preliminarã ar fi imaginarea
unei situaþii în care toate clãdirile de aceeaºi naturã cu cea în cauzã ar suferi modificãri similare. Luând exemplu clãdirile de pe cheiul Dâmboviþei din vecinãtatea Hanului lui Manuc ºi extrapolând la clãdirile istorice cu un
etaj din Bucureºti, ar rezulta zone istorice doar cu faþade pãstrate cu ornamente ºi decoraþii
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