
Universitatea de arhitecturã ºi urbanism Ion Mincu  

Ce ne face sã ne raportãm permanent la existentul construit ?
Faptul cã existã în primul rând. Cadrul construit s-a suprapus trep-
tat peste cel natural ºi pe alocuri l-a înlocuit. Ne înconjoarã ºi ne
ordoneazã viaþa ºi toate activitãþile. Ca urmare, arhitectura se
exercitã rar în spaþiu liber ºi foarte des în mediul edificat, de care
trebuie sã þinã seama.

Ce ne face sã acordãm o atenþie deosebitã construcþiilor ºi ansam-
blurilor vechi cu care venim în contact ?
Ne atrag inconºtient prin calitãþi care lipsesc arhitecturii contempo-
rane: umanitate, bun simþ, îndemânare creatoare, calitate artis-
ticã. Emanã încãrcãtura istoricã, culturalã ºi esteticã a unui trecut
adesea regretat.
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INTERVENÞII NOI ÎN CADRUL CONSTRUIT EXISTENT.
PROPUNERE DE ANALIZÃ A PROCESULUI ªI 
DE APRECIERE A REZULTATULUI
Lect. dr. arh. Iulian GUDINÃ

Casã de þarã, Lubéron, Franþa
Arh. Jean-Paul Bonnemaison

Sediu Biroul pentru Conservarea Monumentelor Istorice, Esslingen, Germania
Arh. Odilo Reutter
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Ce ne face sã ne gândim de douã ori înainte de a
renunþa la ceva existent ?
Utilitatea durabilã doveditã în timp. Intuiþia
adaptabilitãþii la nevoile prezentului, dublatã de
considerente economice: face încã „toþi banii”.

Ce ne face sã renunþãm uneori ?
De cele mai multe ori, dorinþa de câºtig, indife-
renþa, ignoranþa, aprecierea greºitã a valorilor,
lipsa de afectivitate, pierderea mãsurii profesio-
nale. Mai rar, situaþiile obiective când existentul
nu se mai poate recupera.

De ce considerãm lucrurile, obiectele, construcþiile,
oraºele vechi ca pe ceva de neînlocuit ?
Simþim cã nu mai suntem în stare sã facem  aseme-
nea lucruri. Reprezintã rãdãcinile, identitatea,
reperele familiare ºi legãtura cu istoria care dau
continuitate. Au valoarea afectivã datã de vechime.

Centru cultural, Würzburg, Germania
Arh. Brückner & Brückner

Casã veche, Napoli, Italia

Casã veche, Strasbourg, Franþa
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De ce ne mândrim la fel de mult (câteodatã chiar mai mult) cu
realizãrile trecute precum cu cele prezente ?
Pentru cã sunt ale noastre. Sunt tezaurul nostru nãscut din efort
fizic, uman, cultural. Dar mai ales reprezintã moºtenirea patrimo-
nialã a generaþiilor anterioare la care adãugãm propriile realizãri.
Subiectul nu este conservarea ºi restaurarea monumentelor, nu se
referã la teorii, politici, legislaþie ºi tehnici de restaurare, ci pune
accentul pe atitudinea arhitectului care, în practica curentã, intrã
în contact cu elemente din existentul construit (fie ele zone
urbane, ansambluri, obiecte arhitecturale sau chiar detalii ale aces-
tora), pe valoarea pe care le-o recunoaºte ºi pe intenþia de recu-
perare ºi de revitalizare a acestora atât în beneficiul patrimoniului
din care fac parte, cât ºi în beneficiul noii, propriei creaþii.

Omul s-a raportat întotdeauna la un
mediu/cadru existent.

118

Restaurare ºi extindere vila
Garbald, Castasegna, Elveþia
Arh. Miller & Maranta

Muzeul Naþional de
Arhitecturã, Oslo,

Norvegia 
Arh. Sverre Fehn

Locuinþe rupestre,
Goreme, Turcia
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Cred cã nu trebuie pusã la îndoialã capacitatea creatoare cu
care a fost dãruit dintotdeauna omul. Spre deosebire de cele-
lalte vieþuitoare, aici nu este vorba de stricta adaptare la mediu,
ci de judecatã ºi apreciere care conduc la o alegere.

Aceste calitãþi i-au permis omului ca, în paralel cu edificarea pro-
priului mediu construit, sã foloseascã ºi sã transforme în funcþie
de necesitãþi ºi în beneficiul propriu elemente pe care le-a con-
siderat valoroase din cadrul natural dat.

Pânã astãzi ! (ca locuinþele
troglodite, foarte confortabile 

în soarele torid al Granadei)

Acolo unde cadrul
construit nu a
înlocuit cadrul natu-
ral, acesta din urmã
s-a putut constitui,
în funcþie de va-
loare, într-un patri-
moniu natural pro-
tejat azi.

Peºterã, Gruzia

Locuinþe troglodite, 
Guadix, Spania

Cascada Niagara, Canada

Muzeu cu locuinþe lacustre, Germania
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Acolo unde s-a suprapus în mod fericit cu
cadrul natural, a format peisaje cu valoare.

Iar acolo unde a devenit predominant, a
ajuns sã fie mediul de viaþã firesc al omului,
iar partea lui cu valoare recunoscutã a fost
inclusã în patrimoniul construit.

Despre intervenþiile în acest cadru construit,
patrimonial sau (mai ales) comun, este vorba.
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Amalfi, Italia

Strasbourg, Franþa

Strasbourg, Franþa



Propun aici un alt mod de abordare a inter-
venþiilor noi în cadrul construit existent: 
Acest domeniu al practicii arhitecturale curente
a fost ºi este permanent în atenþie, fiind anal-
izat pe tipuri de clãdiri, pe tipuri de intervenþie
– restaurãri ºi renovãri, conversii ºi reconversii,
transformãri de clãdiri de locuit, industriale,
agricole, de cult, etc. – sau sunt pur ºi simplu
prezentate laolaltã ultimele tendinþe.

Existentul vechi asupra cãruia se intervine poate fi clasifi-
cat:
- dupã tipul de clãdire ºi funcþiunea avutã înainte de
intervenþie, (unde ruinele sunt o categorie aparte, indife-
rent de funcþiune) 
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Apartamente într-o staþie de epurare, 
Amsterdam, Olanda

Arh. De Architectengroep

Vapor Lull, Barcelona, Spania
Arh. Cristian Cirici & Carles Bassó

Casa ceaiului, Montemor-o-Velho, Portugalia
Arh. João Mendes Ribeiro
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- dupã starea în care se
aflã în momentul inter-
venþiei 

ºi mai ales
- dupã valoarea recunos-
cutã, de la cea de
vechime (determinantã
astãzi) la cea istoricã ºi
artisticã ºi pânã la cea 
economic-ecologicã ºi 
afectivã 

Suntem astãzi în plin curent pro-patrimonial, în plinã erã a
nu-se-aruncã-nimic, în perioada reutilizãrii adaptate ºi a dez-
voltãrii durabile.

122

Casã de vacanþã, 
Normandia, Franþa
Arh. Kalhöfer & Korschildgen

Tribunal, Sligo, Irlanda
Arh. Niall McCllough & James

McCarthy

Gazometrul A, Viena, Austria
Arh. Jean Nouvel

Reconversie moarã de vânt, Vilar
de Mouros/Caminha, Portugalia

Arh. José Gigante



Se vorbeºte despre
arhitectura renãscu-
tã, despre re-arhitec-
turã, despre nou-în-
vechi, nume diferite
date aceluiaºi feno-
men. Eu spun cã toa-
te aceste abordãri au
ceva în comun - se
desfãºoarã conform
aceluiaºi proces. 
Consider cã acest
proces, cu etapele
sale pe care am încer-
cat sã le fixez în con-
tinuare, este acelaºi,
indiferent de tipul de
existent construit, de
amploarea lui, de
motivele intervenþiei,
de valorile identifi-
cate ºi recunoscute în
acesta, de metodele
folosite, de concepþi-
ile ºi teoriile pe care se bazeazã, de personalitatea arhitec-
tului ºi de þelurile urmãrite de acesta cãtre rezultatul final. 

Recunoaºterea este prima etapã, în care se face analiza
existentului pe baza unei combinaþii de factori ºi criterii
ce fac posibilã: 
- Identificarea în interiorul acestuia de elemente arhi-
tecturale cu o anumitã importanþã. 
- Recunoaºterea valorii lor.
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Vila Schumann-Sizaret, 
Chevanny, Franþa

Arh. Terver, Couvert & Beddock

Restructurare locuinþã, 
Sacrofano, Italia
Arh. F.Delogu, G.Lixi, 
R.Constantini & H.Andreeva

Conversii clãdiri industriale, 
Praga, Cehia
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O clãdire existentã, un ansamblu sau doar un
element de arhitecturã care existã deja când
intervine arhitectul cu o nouã misiune are deja
o valoare – fie ºi numai cea datã de simpla sa
existenþã – pe care acesta trebuie sã o sta-
bileascã atunci când hotãrãºte ce are de fãcut
mai departe. 

Urmãtoarele douã etape au fost grupate sub
titlul de intervenþie propriu-zisã.

Recuperarea, care implicã în primul rând
decizia de a pãstra anumite elemente recunos-
cute cu valoare,  înseamnã:
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Casã, Flawil, Elveþia
Arh. Markus Wespi & Jérôme de Meuron

Centru cultural, Würzburg, Germania
Arh. Brückner & Brückner



- A refolosi structuri construite în care au
fost înglobate materiale de construcþie,
energie materialã ºi umanã, energie ºi cre-
ativitate intelectualã, precum ºi experienþã.
Cei care au studiat problema din punct de
vedere economic ºi ecologic susþin cã este
mai ieftin sã recuperezi ºi sã refoloseºti aces-
te resurse existente decât sã cheltuieºti cu
îndepãrtarea lor ºi sã cheltuieºti din nou cu
producerea altor materiale ºi energii con-
sumatoare de alte resurse. 
- A recâºtiga aceste construcþii existente din

punct de vedere fizic ºi estetic (aici situaþia devine
mai interesantã ºi mai tentantã pentru cã este
vorba de câºtig ºi mai sensibilã pentru cã implicã
noþiunea de valoare). 

Privitã în mod altruist, recuperarea construcþiilor
existente prezintã multe avantaje pentru comuni-
tate, dovedeºte grijã pentru resursele economice ºi
pentru valorile patrimoniului acesteia. Egoist privind
lucrurile, tu, ca arhitect intervenþionist, scapi de
unele bãtãi de cap: ai ceva de la care sã porneºti, ai
repere funcþionale ºi estetice ajutãtoare ºi, în plus,
beneficiezi de creditul unui existent generos ca
garanþie a succesului intervenþiei. 
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Bibliotecã mãnãstire, Fitero, Spania
Arh. Miguel Alonso del Val & 
Rufino Hernández Minguillón 

Bibliotecã publicã, Waterford, Irlanda 
Arh. McCullough Mulvin Architects



Revitalizarea înseamnã
perpetuarea elemen-
telor arhitecturale re-
cunoscute ºi recupe-
rate prin valorificarea
posibilitãþilor lor de
adaptare, transforma-
re ºi regenerare prac-
ticã ºi esteticã, adicã: 

Punerea construcþiei existente pe picioare: îi întãrim osatu-
ra structuralã degradatã, îi facem transfuzii cu instalaþii ºi
echipamente moderne, îi refacem faþadele obosite. Aceasta
ar fi revitalizarea din punct de vedere fizic. 

Punerea în funcþiune: îi redãm vechea funcþiune sau, de
cele mai multe ori, îi dãm noi utilizãri. Astfel, prin revi-
talizare, existentul îºi pãstreazã ºi perpetueazã funcþia util-
itarã, adicã este în continuare de folos. 

Nu în ultimul rând, revitalizarea prin integrarea sau/ºi înglo-
barea existentului într-un nou ansamblu rezultat în urma
intervenþiei noi face ca acesta sã îºi ocupe locul hotãrât, va-
lorile sale recunoscute anterior sã fie ºi ele perpetuate ºi, în
mod ideal, sã capete noi valori ºi semnificaþii. 
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Clãdire de birouri, Kempten, Germania
Arh. Maucher & Höß Architekten



Ca ºi în cazul recuperãrii,
revitalizarea construcþiilor
vechi poate avea o laturã
altruistã ºi una egoistã,
rezultând un folos împãrþit
între vechi ºi nou. 
Criteriile pe baza cãrora se
trece la recuperarea con-
strucþiilor existente se aflã
în zona de suprapunere a
recunoaºterii valorii cu re-
cuperarea concretã ºi de-
rivã din cea dintâi – etapã
în care s-au fixat reperele ºi
paºii acestei intervenþii. Ele
se pot grupa în criterii
istorice, econo-mice, eco-
logice, artistice, funcþiona-
le, afective etc. la care aº
adãuga o categorie de cri-
terii care se referã la ati-
tudinea arhitectului care
intervine în cadrul construit
existent ºi anume criteriile
personal-profesionale (sub-
împãrþite în obiective ºi
subiective)

Intervenþia nouã ar putea
fi la rândul ei clasificatã în
funcþie de nivelul la care se intervine, de tipurile de existent
asupra cãrora se produce, de criteriile pe baza cãrora se face
sau de felul cum se face. 
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ªtirbei Center, Bucureºti
Arh. BBM Grup

Muzeul mãrii, Las Palmas, Spania 
Arh. Fuensanta Nieto 

ºi Enrique Sobejano

Transformare mansardã, 
Viena, Austria

Arh. Coop Himmelblau



Intervenþiile sunt constrânse de niºte limite, iar metodele prin care se intervine în general
asupra existentului pot fi ºi ele grupate în câteva tipuri mai frecvent utilizate. 

Recuperarea ºi revitalizarea elementelor arhitecturale cu valoare includ întotdeauna conser-
varea acestora, dar pot fi diferite: 
- dupã gradul de recuperare 
- dupã funcþiunea atribuitã vechiului 
- dupã rezultatul urmãrit sau obþinut 

Necesitãþile momentului în care demareazã procesul impun aproape fãrã excepþie (mai
puþin în cazul restaurãrii propriu-zise) elemente noi de arhitecturã care se suprapun sau se
alãturã celor existente. 
Rezultatul unei astfel de intervenþii este întotdeauna ceva diferit, o lucrare originalã care nu
reprezintã suma dintre vechi ºi nou. 
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Centru de loisir, Duisburg,
Germania

Arh. Jens Daube, 
Frank Hülsmeier, Georg Seegräber

Acoperire curte interioarã,
München, Germania

Arh. Wilhelm Betsch, Jutta Betsch

Galeriile Sackler, Academia
Regala, Londra, Anglia
Arh. Foster Associates
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Turn de apã, Utscheid,
Germania

Arh. Oswald Mathias Ungers

Turn de apã,
Brasschaat, Belgia
Arh. Jo Crepain

Arhitect NV

Loft în fabricã de conserve, 
Koksijde, Belgia

Arh. Non Kitsch Group

Extinderea ansamblului Albertina,
Viena, Austria
Arh. Erich G. Steinmayr & 
Friedrich H. Mascher



De aceea, aºa cum procesul conceptual ºi practic este
comun tuturor situaþiilor de intervenþie, tot aºa rezultat-
ul obþinut în final poate fi judecat – adicã receptat, anal-
izat, apreciat – pe baza unei scheme identice care
implicã trei componente: 

Existentul vechi: felul în care a fost prelucrat, importanþa
acordatã, poziþia dobânditã; 
Creaþia nouã: modul de inserare în existent, atitudinea
faþã de acesta, poziþia urmãritã; 
Ansamblul rezultat: relaþia vechi-nou, elemente domi-
nante / subordonate, contrast, dialog. 

Universitatea de arhitecturã ºi urbanism Ion Mincu  130

Centru de arte
Reina Sofia,
Madrid, Spania
Arh. Antonio
Vásquez de Castro
ºi José Luis Iñiguez
de Onzoño; Ian
Ritchie (turnuri)

Extindere centrul
de arte Reina

Sofia,  
Arh. Jean Nouvel



În prezent, aceste transformãri rezultate prin
intervenþii sunt pregnante. Multe din ele sunt
chiar distonante, pentru cã intervenþia se
face brusc peste timp: arhitectura secolelor
20 ºi 21 se suprapune pe arhitecturã cu cel
puþin un secol mai veche. 
ªi chiar dacã distanþa de timp ar fi mai micã,
concepþiile actuale tind sã foloseascã existen-
tul vechi ca suport pentru demonstraþii de
arhitecturã contemporanã bazatã pe
tehnologie avansatã, ca sã nu mai vorbim de
exacerbarea laturii comerciale, de marcã, a
arhitecturii fãcute de „staruri”. 
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Secþie de pompieri ºi secþie de poliþie, 
Berlin, Germania

Arh. Sauerbruch Hutton Architekten

Extindere Royal Ontario
Museum, Toronto, Canada

Arh. Daniel Libeskind



Urmând aceastã tendinþã în continuare, nu trebuie sã ne
temem cã patrimo-niul construit recunoscut cu valoare se
va epuiza. O clãdire care a împlinit 30-50 de ani de exis-
tenþã se poate adãuga uºor acestui patrimoniu. 
Pe mãsurã ce durata de timp se va reduce, intervenþiile
noi vor apãrea ca transformãri fireºti, aproape impercep-
tibile. 
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ªcoalã modularã,
Schulzendorf,
Germania. Existent 

ªcoalã modularã, 
Schulzendorf, Germania

Arh. Sacha Zander, 
Christian Roth & 
Guido Neubeck



În final, iatã (aplicând schema prezentatã pânã aici) un exemplu de analizã a procesului de
intervenþie ºi de apreciere a rezultatului, prin comparaþia a douã exemple contemporane
care seamãnã izbitor ca imagine a ansamblului rezultat, dar care diferã din punct de vedere
al abordãrii, al metodelor de intervenþie ºi al beneficiului de care se bucurã în final vechiul
ºi noul.

MUZEUL DE ARTÃ KOLUMBA, KÖLN, Germania

Arhitect Peter Zumthor, Elveþia
Beneficiar Arhiepiscopia Köln-ului
Data (încredinþãrii proiectului) 1997
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Sf. Kolumba în 1930 Madona din ruine Capela lui Gottfried Böhm

Plan parter Plan etaj 1 Plan etaj 2



Motivul intervenþiei
Necesitatea adãpostirii colecþiei de artã a arhidiocezei ºi protejarea ruinelor bisericii Sf.
Kolumba, a capelei Madonei din ruine ºi a vestigiilor romane ºi merovingiene descoperite de
sãpãturile arheologice din anii 1970.

Cerinþele temei
Realizarea unui muzeu pentru colecþia de artã care sã înglobeze în volumul sãu ruinele.

Existentul
Amplasamentul poartã mãrturia a douã mii de ani de istorie a arhitecturii ce se întinde din
epoca romanã pânã la modernismul epocii postbelice:
- ruinele bisericii romanice cu intervenþii gotice târzii Sf. Kolumba, bombardatã în 1945 ºi
pãstratã în stadiul de ruinã
- capela Madonna-in-den-Trümmern (Madona din ruine) dedicatã unei statui a fecioarei
Maria ce a supravieþuit în mod miraculos bombardamentului, realizatã dupã proiectul arhi-
tectului Gottfried Böhm în 1949
- vestigiile unei locuinþe romane ºi construcþii mai târzii, descoperite lângã bisericã de sãpã-
turi arheologice (pentru protejarea acestora, a fost realizat un acoperiº care micºora demni-
tatea sitului)
Situaþia existentului era agravatã de comerþul de calitate mediocrã dezvoltat în jurul vestigi-
ilor.

Etapa 1 - recunoaºterea
Au fost recunoscute cu valoare trei elemente importante: ruina bisericii, capela ºi vestigiile
arheologice.

Acestora li s-au atribuit în primul rând o valoare istoricã ºi, în plus, o valoare memorialã (în
cazul ruinei bisericii, consideratã mãrturie a bombardamentului). 
Deºi din epoci diferite, elementele valoroase au fost considerate un ansamblu istoric, cu
etape diferite de evoluþie.
Nu au fost recunoscute cu valoare elementele parazitare menþionate: acoperirea vestigiilor
ºi spaþiile comerciale dezvoltate ulterior.
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Intervenþia
Putem considera, deci, cã intervenþia s-a fãcut atât la nivel de obiect, cât ºi la nivel de ansam-
blu. De asemenea, este ºi o intervenþie la nivel urban, pentru cã reface miezul pierdut al unei
din cele mai frumoase pãrþi de odinioarã a centrului istoric al oraºului Köln.
Intervenþia s-a fãcut concomitent prin adãugire (zidurile noi le prelungesc pe cele vechi) ºi
prin alãturare faþã de vestigii ºi capelã.
Limitele impuse au fost legale (obligativitatea pãstrãrii tuturor elementelor istorice), dar ºi
conceptuale, aºa cum reies mai bine din analiza rezultatului.

Etapa 2 - recuperarea
Recuperarea elementelor cu valoare se face integral, singura soluþie de altfel, dat fiind car-
acterul acestora (ruinã, vestigii), iar funcþiunea lor muzealã, de monumente (memoriale) nu
se schimbã.
Elementele vechi sunt conservate ºi protejate de volumul nou creat, inclusiv capela lui Böhm,
înglobatã.

Etapa 3 - revitalizarea
Elementele vechi capãtã un nou suflu sub impulsul intervenþiei noi. Caracterul lor muzeal
este pus în valoare ºi accentuat de cadrul în care sunt integrate.
Ruinele bisericii romanice devin exponate adresate în acelaºi timp exteriorului (strãzii) ºi inte-
riorului (muzeului). Vestigiile antice îºi gãsesc adãpost într-un spaþiu generos ºi discret prin

care te poþi plimba admirându-le. 
Capela este scoasã din peisajul urban schimbãtor ºi devine exponat în sine, dar pierde lumi-
na directã care punea în valoare vitraliile colorate.
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Rezultatul
Ansamblul obþinut reprezintã o creaþie origi-
nalã în care noul creºte din vechi sau i se alã-
turã, îl integreazã ºi îl protejeazã în mod
firesc, oferind cadrul necesar punerii acestuia
în valoare. Rezultatul este un echilibru ideal
între nou ºi vechi, benefic pentru ambele
componente, „…o clãdire seninã ca înveliº
pentru o colecþie excelentã de artã, cu o suc-
cesiune inspiratoare de spaþii, precum ºi un
dialog coerent cu contextul.”.
Existentul îºi pãstreazã funcþiunea ºi valoarea
arhitecturalã, cãpãtând semnificaþii noi.
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Ruine dublu expuse  

Expunere interioarã / vestigii 

Capela înglobatã



Noul este construit decent, captivant prin succesiunea interesantã de spaþii, proporþiile vari-
ate ºi calitatea luminii. Materialitatea reþinutã, dar senzualã, are efect în accentuarea como-
rilor muzeale. Materialele folosite sunt potrivite cu existentul (cãrãmizi special create în
Danemarca, tencuieli în culoarea humei), iar perforaþiile din zidurile exterioare creeazã reg-
istre de trecere ºi furnizeazã aer ºi luminã rafinatã elementelor vechi din interior.
Receptarea este favorabilã:
„Cu proiectul sãu pentru Kolumba, Peter Zumthor a creat un spaþiu experimental – un
muzeu tãcut care invitã vizitatorii sã zãboveascã, sã observe ºi sã contemple, fiind astfel un
contrapunct efectiv la nenumãratele muzee contemporane care cautã în mod zgomotos sã
atragã atenþia asupra lor.” (prezentare proiect, Detail nr.1 ianuarie-februarie 2008)
„Ceea ce a creat Peter Zumthor la Köln este o clãdire care transcende cu adevãrat timpul
sãu.” (Ellis Woodman, Building Design, septembrie 2007)
„Deºi plin de respect pentru loc ºi cu un conþinut de seriozitate, Kolumba emanã seninãtate
ºi invitã la voioºie.” (descriere proiect, www.kolumba.de)

Surse: 
Detail nr.1 ianuarie-februarie 2008  
kolumba.de 
bdonline.co.uk 
eikongraphia.com 
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CAIXA FORUM

Madrid, Spania
Arhitect Herzog & de Meuron, Elveþia
Beneficiar Banca de economii La Caixa
Data (încredinþãrii proiectului) 2002

Motivul intervenþiei
Necesitatea obþinerii unui loc adecvat pentru
desfãºurarea activitãþii filialei din Madrid a
Fundación La Caixa, prin valorificarea clãdirii 
centralei electrice Mediodia, aflatã în pro-
prietatea acesteia.

Cerinþele temei
Realizarea unui centru cultural cu o suprafaþã de cinci
ori mai mare decât cea a clãdirii existente.

Existentul
Amplasamentul se aflã pe axa culturalã creatã în lungul
aglomeratei artere Paseo del Prado, care leagã muzeele 
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Centrala electricã Mediodia

Staþia de benzinã de pe Paseo del Prado



Thyssen-Bornemisza, Prado ºi Reina Sofia.
Aici exista centrala electricã Mediodia, acum
închisã ºi care furniza odatã energie electricã
pãrþii de sud a oraºului. Construcþia, datând
din anul 1901, marcheazã începutul erei
industriale în Madrid ºi este alcãtuitã din
douã corpuri identice alãturate, cu faþade din
cãrãmidã aparentã ºi frontoane pe laturile
înguste.
În imediata apropiere a centralei exista o
staþie de benzinã, amplasatã pe colþ, spre
Paseo del Prado.

Etapa 1 - recunoaºterea
Au fost recunoscute cu valoare faþadele
clãdirii industriale a centralei electrice, înscrisã
pe lista de patrimoniu.
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Acestora li s-a atribuit o valoare istoricã (datã de apartenenþa la perioada debutului erei
industriale în Madrid) ºi una afectivã (prezenþa zidurilor din cãrãmidã ca imagine familiarã
oraºului).
Nu au fost recunoscute cu valoare spaþiile ºi volumul clãdirii vechi ºi nu au fost luate în cal-
cul posibilele funcþiuni ce s-ar fi potrivit în acestea.
A fost consideratã incomodã construcþia staþiei de benzinã, într-un spaþiu urban care a mai
suferit modificãri în timp.

Intervenþia
Intervenþia s-a fãcut în primul rând la nivel urban, prin crearea unei mici pieþe în locul staþiei
de carburanþi, spaþiu de legãturã cu grãdina botanicã de vizavi ºi cu interiorul clãdirii noi,
prin prelungirea sub aceasta.
Intervenþia majorã este însã la nivel de obiect, prin remodelarea radicalã a construcþiei vechi
ºi dezvoltarea celei noi înãuntrul, dedesubtul, deasupra ºi aproape în locul existentului, prin
„chiuretare” funcþionalã ºi spaþialã. Existã ºi intervenþii prin suprapunere, acolo unde s-au
tãiat goluri noi în faþadele vechi.
Limitele legale au constrâns intervenþia sã pãstreze zidurile de închidere din cãrãmidã,
faþadele fiind singurele valori patrimoniale.

Etapa 2 - recuperarea
Recuperarea vechiului se face parþial, fiind pãstrate numai faþadele. Existentul îºi pierde 
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odatã cu spaþialitatea ºi orice funcþiune posibilã, rezumându-se la rolul de închidere parþialã.
Elementele vechi sunt conservate prin înglobarea în structura clãdirii noi, de care sunt anco-
rate.

Etapa 3 - revitalizarea
Elementele vechi pãstrate (faþadele) nu sunt propriu-zis revitalizate. Ele sunt conservate ca
relicve ce aduc aminte de trecut, dar nu mai sunt legate de acesta.
Existentul îºi pierde viaþa iniþialã ºi potenþialã, precum ºi ºansa de a cãpãta un suflu nou.
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Caracterul arhitectural (de construcþie) este ridiculizat prin desprinderea faþadelor de la sol
ºi suspendarea acestora printr-o demonstraþie de forþã tehnicã.

Rezultatul
Ansamblul obþinut este clar în favoarea noului, în care intervenþia se impune cu forþã do-
minatoare. Învelitã în pielea zidurilor vechi, familiare oraºului, se naºte o altã viaþã care nu
mai are nimic comun cu existentul.
Existentul, golit de semnificaþii funcþionale ºi spaþiale, este redus la o decoraþie moartã cu
valoare memorialã menitã sã susþinã prin prestigiul sãu creaþia nouã, lucru accentuat de pãs-
trarea golurilor zidite ºi negarea acestor cãi de respiraþie veche interior-exterior prin goluri
noi aleatorii.
Intervenþia se bazeazã pe o abordare radicalã nãscutã din necesitãþi funcþionale obiective ºi
din concepþii profesional-subiective, menite sã rãspundã unei provocãri ºi „sã transforme
Caixa Forum într-un magnet urban”.
Rezultatul este o construcþie spectaculoasã prin spaþiile de tranziþie exterior-interior ºi cele
interioare, cu o imagine exterioarã în care dualitatea registrelor vechi-nou se tranºeazã prin
dominaþia celui din urmã. Este vorba despre o demonstraþie de tehnicã ºi de libertate pro-
fesionalã: „Faptul cã aceastã masã greoaie este ridicatã de la sol, sfidând parcã legile gravi-
taþiei, nu este ceva magic având în vedere posibilitãþile pe care le oferã tehnologia secolului
XXI, ci mai degrabã expresia nevoii de a explora limitele libertãþii”. (Jacques Herzog)
Silueta sculpturalã aminteºte de Kolumba, ale cãrei perforaþii se regãsesc aici în accentele
grafice de la partea superioarã. Materialele contrasteazã prin texturã cu existentul pãstrat
(metal ruginit, inox, sticlã), pentru a spori atractivitatea prin care îºi asigurã o receptare
favorabilã:
„Clãdirea conceputã de Herzog ºi de Meuron are toate ºansele sã devinã un puternic pol
urban […] prin silueta arhitecturalã excentricã […].” (Igloo nr.76, aprilie 2008)
„Oricum, conceptul arhitectural nu pare supralicitat. Acesta conþine idei îndrãzneþe […]
Mulþi oameni, desigur, vin doar pentru a fi vrãjiþi de arhitectura în sine.” (Detail nr.4, 2008)

Surse: 
Detail nr.4 / 2008
Igloo nr.76 aprilie 2008
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