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„Când ai spaþiu gol ºi îl umpli, nu înseamnã cã ai eliminat golul.
Poþi umple spaþiu ºi crea mai mult gol decât ai fi avut neconstruind deloc.”(Daniel Libeskind)
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1. Cadrul de dezvoltare, premise
De-a lungul timpului, oraºele s-au dezvoltat prin sedimentãri succesive. Extensiile ºi suprapunerile, au devenit
astfel mijloacele primare de compunere. Pânã la începutul secolului urbanismul pãrea sã rãspundã pozitiv,
oferind variante de rezolvare problemelor legate de corelaþionarea elementelor intermediare care alcãtuiau ºi
susþineau sistemul interconectivitãþii individuale în cadrul urban. O serie de elemente precum creºterea
demograficã ºi densificarea excesivã a oraºelor a condus spre imposibilitatea reacþiei din punct de vedere
funcþional la solicitãrile societãþii actuale. Încercarea rezolvãrii problemei cantitãþii prin intermediul urbanismului s-a tradus prin creºterea progresivã la nivelul cerinþelor cadrului urban având ca rezultat expansiunea
oraºelor. Pierderea identitãþii noþiunii de spaþiu urban este consecinþa primarã a urbanizãrii accelerate1 ºi dezvoltãrii urbane necontrolate. Alternativele urbanistice propuse în ultimii 30 de ani nu rezolvã problemele create, ci le amplificã efectele. Instrumentele clasice ale urbanismului precum suprapunerea ºi alãturarea, aglomerarea excesivã a centrului, crearea oraºelor satelit, separarea zonelor de birouri de marile centre etc. nu mai
sunt instrumentele menite sã remedieze problema diversitãþii solicitãrilor ºi exploziei demografice din ultimii
ani2.
Oraºul individual a încetat sã mai existe3. Exemplul Los Angeles-ului, asemãnãtor marii majoritãþi a
metropolelor occidentale, ne prezintã situaþia relaþionãrii între individualitate ºi structura urbanã, apropierea
acesteia de elementele cu care este obligat sã interacþioneze.[...]
Unul din dezavantajele descentralizãrii complete îl reprezintã dificultatea populaþiei de a se deplasa între regiuni. Asemãnãtor conceptului de homo faber legat de principiile pe care societatea industrialã era bazatã, conceptul de Homo Movens este legat de principiile societãþii industriale ca efect al fenomenului globalizãrii excesive. Creºterea distanþelor ºi densitãþii a dus la înstrãinarea individualã în metropole, la pierderea contactului
cu realitatea calitativã – piaþa, parcurile, strada pietonalã devenind realitãþi strãine marii majoritãþi. Poate
acest fapt fi considerat o eroare de planificare la nivelul evolutiv al dezvoltãrii continue a oraºului?
Mobilitatea care caracterizeazã societatea modernã nu poate fi explicatã doar în termenii dezvoltãrii transportului. Conceptul „oraºul viitorului” este o simbiozã între centralizare ºi descentralizare.
Intensa defragmentare a spaþiului public ne duce la teoria cã „un singur spaþiu nu mai poate reprezenta totalitatea spaþiului public”. Publicul, consumatorul de spaþiu nu mai atribuie nici o valoare spaþiului urban chiar
dacã se încearcã recrearea acestuia înzestrat cu semnificaþie de cãtre arhitect. E nevoie ca publicul cãruia i se
adreseazã formele urbane sã participe la fãurirea lui, de unde ºi perceperea spaþiului ca fiind de naturã conflictualã ºi individualistã. Participarea în spaþiul public presupune nu numai a fi vãzut ºi a-i vedea pe alþii cât ºi
implicarea efectivã în procesul de decizie asupra spaþiului public..4
Existenþa spaþiului public este generatã ºi condiþionatã de existenþa umanã. Spaþiul trebuie sa aibã o „grupare”
cãtre care sã se exprime, sã-ºi releve simbolurile, sã genereze stãri, sã condiþioneze reacþii etc.
Oraºul nesfârºit este rezultatul urbanizãrii progresive necontrolate, oraºul inaccesibil oamenilor, un oraº în care
socializarea nu existã ºi identitatea se reduce la traversarea zilnicã a acestuia5. Dacã iniþial premisele dezvoltãrii
urbane vizau armonia ºi utilitatea într-un cadru definit spaþial, în perioada post-modernã limitele suprimate
determinã anularea reacþiilor/relaþiilor inter-umane.[...]
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2. Ce este mixul vertical?

Mixul vertical se constituie ca o contra-reacþie la dezvoltarea excesivã a oraºului contemporan. Concentrarea
punctualã într-un cadru predefinit, prin procedee precum alãturarea ºi aglomerarea de elemente specifice
împrumutate din cadrul oraºului, rãspunzând unor necesitãþi de ordin funcþional, constituie premizele dezvoltãrii mixului urban. Împrumutarea funcþiunilor care aparþin oraºului determinã un microsistem care se autosusþine. Verticalitatea mixului va fi definitã în context ca datã de orientarea ºi dezvoltarea sa în cadrul oraºului
(în antitezã cu oraºul tip covor). Dacã tendinþa urbanizãrii excesive a constituit-o dezvoltarea preponderent
orizontalã, raþionalizarea mixului introduce componenta verticalã a dezvoltãrilor urbane. Principiile dezvoltãrii
verticale se constituie ca premize de analiza comparativã de inter-relaþionare a elementelor determinante ale
sistemului urban ºi al reacþiilor care se stabilesc între acestea. Fluidizarea circulaþiilor, accesibilitatea crescutã ºi
inter-relationarea elementelor funcþionale diferenþiate transformã mixul într-un microsistem care preia
atributele mediului urban. Reacþie la creºterea demograficã excesivã, mixul vertical vine ca rezolvare prin
creºterea densitãþii locale raportate la suprafaþa de teren.[...]
3. Care este scara mixului vertical?
Raportat la scara oraºului mixul poate fi considerat un element al structurii urbane. Raportat intrinsec la funcþiunile ºi conexiunile care le determinã mixul compune un micro-oraº de sine stãtãtor inclus în cadrul întregului
urban. Integrând oraºul cu toate elementele sale, mixul are atributul de a anula funcþiunile de care locuitorii
acestuia nu au nevoie. Racordul cu oraºul se realizeazã prin continuitatea ºi integrarea elementelor acestuia în
cadrul mixului.
Teoria „bigness”-ului prezentatã în Delirious New York6 caracterizeazã scara la care trebuie raportat mixul vertical. Depãºind scara arhitecturalã predefinitã ºi relaþiile de complexitate care se stabilesc între pãrþile componente, arhitectura mixului formuleazã mutaþii care induc o noua tipologie arhitecturalã7 prin compunerea
aleatorie a circulaþiilor, scurt-circuitarea distanþelor, reducerea maselor prin artificii volumetrice, accelerarea
construcþiei, eficientizarea utilizãrii terenului, preluarea funcþiunilor oraºului la o alta scarã, reevaluarea infrastructurilor ºi eficientizarea acestora etc. Teoria bigness-ului este bazatã pe patru teoreme8:
1. depãºind o masã criticã o clãdire devine Mega-Construcþie. O asemenea masã nu mai poate fi controlatã
printr-un singur gest arhitectural sau nici mãcar printr-o combinaþie de gesturi arhitecturale. Incapacitatea
tinde spre autonomia parþilor dar nu este asemãnãtoare fragmentãrii; pãrþile rãmân ataºate întregului.
2. elevatorul sau sistemul deplasãrii în cadrul obiectului, are potenþialul de a stabili conexiuni mecanice în
detrimentul conexiunilor arhitecturale, arta arhitecturalã devine inutilã în cadrul bigness-ului.
3. în teoria bigness-ului, distanþa între centru/miez ºi anvelopantã dezvoltã atributul faþadei care nu mai
reflectã funcþiunile care sunt în spatele ei. Onestitatea gestului arhitectural dispare, iar arhitectura interiorului
ºi exteriorului devin proiecte distincte, unul tratând instabilitatea programaticã ºi iconograficã a necesitãþilor,
altul agent al dezinformãrii ºi inducerii în eroare, ambele oferind oraºului imaginea aparentã a unui obiect arhitectural. Bigness-ul transformã oraºul dintr-o sumã de certitudini într-o acumulare de incertitudini, ceea ce per-
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cepem nu mai este ceea ce asimilãm9.
4. depãºind o anumitã dimensiune în câmpul perceptibil, o clãdire determinatã în baza teoriei bigness-ului
trece dincolo de posibilitãþile de analizã teoreticã, impactul acesteia aflându-se dincolo de calitatea demersului arhitectural.
5. împreunã, toate aceste atribute ale bigness-ului, referitoare la scara obiectului, la compoziþia arhitecturalã,
la transparenþa acestuia, la tranziþia perceptivã, la eticã, etc. implicã într-un final concluzia cã acesta nu mai
aparþine niciunei pãrþi a þesutului urban.
Mixul vertical analizat prin intermediul teoriei bigness-ului transcende statutul unei clãdiri individuale10 cu
funcþiune determinatã amplasatã în textura urbanã. Conexiunile stabilite în cadrul elementelor constituente
ale acestuia motiveazã reinventarea colectivului prin oferirea numãrul maxim de permutãri funcþionale la
nivelul ansamblului. Rem Koolhaas atrage atenþia cã numai prin intermediul bigness-ului arhitectura se poate
disocia de curentele artistice ideologice ale modernismului ºi formalismului pentru a recâºtiga puritatea maximã a gestului arhitectural ca instrument al modernizãrii în oraºul viitorului11. Acumularea transformãrilor arhitecturale succesive generate de teoria bigness-ului determinã o nouã tipologie de oraº. Amplasat în orice
cadru, bigness-ul nu numai cã stabileºte legãturi cu oraºul clasic prin coeziune, dar prin cantitatea ºi complexitatea facilitãþilor pe care le oferã devine el însuºi urban. Mixul vertical nu mai are nevoie de oraº, el reprezintã o nouã interpretare a acestuia, un oraº în sine.
4. Cronologie – despre originile „mixului” vertical
În cãutãrile oraºului ideal din perioada Renaºterii, Leonardo da Vinci este primul arhitect care pune accentul
pe dezvoltarea oraºului prin concentrarea pe mai multe straturi. Una dintre primele încercãri de transpunere
a principiilor de alcãtuire a unui mix vertical este datã de Unitatea de Locuit de la Marsilia propusã de Le
Corbusier. Viziunea acestuia referitoare la spaþiile care genereazã reacþii la nivel social în cadrul locuirii colective ºi necesitãþile pe care locuirea le subordoneazã, transformã unitatea de locuit într-un organism complex
în cadrul cãreia sunt generate relaþii cu funcþiuni conexe. Pentru prima datã „la ville verticale” a lui Le Corbusier
introduce în schema alcãtuirii principale a ansamblului strada interioarã cu funcþiuni destinate magazinelor
amplasatã în cadrul ansamblului. De asemenea, sunt propuse spaþii destinate locurilor de joacã ºi o grãdiniþã
la ultimul nivel, facilitãþi ce urmau a fi redescoperite dupã aproape jumãtate de secol în propunerile ansamblurilor rezidenþiale post-moderne ale lui Steven Holl. Un atribut al Unitãþii lui Le Corbusier este detaºarea de
sol a ansamblului ºi crearea legãturilor cu oraºul prin introducerea principiului strãzii interioare. Din punct de
vedere cronologic, detaºarea de modelul clasicizat al rezolvãrilor arhitecturale funcþionaliste, este propusã de
arhitectura vizionarã a începutului de secol – arhitecturã care analizeazã variantele diferite de rezolvare ºi
impune noi metodologii de abordare ale programului complex integrat. Raportat la scara oraºului ºi puternic
inter-relaþionat cu structura acestuia, Theodore Garrett propune în 1906 clãdirea celor 100 de etaje12 împãrþitã
vertical în 4 subzone: partea industrialã la bazã, urmatã de birouri, locuire ºi hotel. La fiecare 20 etaje sunt propuse spaþii publice, pieþe, teatre, spaþii comerciale zone de agrement etc. Acesta este primul exemplu care preia
atributele oraºului ºi le integreazã scãrii obiectului arhitectural apropiindu-se de teoria mixului vertical contemporan.
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5. Mix vertical = container city sau despre „exemplul existent”?
Putem considera mixul vertical ca o aglomerare celularã de unitãþi cu un specific funcþional? Legãturile care se
pot determina între celule transformã ansamblul într-un mix vertical funcþional?
Simpla alãturare a unitãþii tipologice prin multiplicare genereazã un ansamblu de elemente cu caracteristici
comune. Inter-relaþionarea acestora cu mediul pe care îl determinã nu creeazã condiþiile necesare ºi suficiente
pentru declanºarea unor reacþii în cadrul sistemului. Dacã alãturarea naivã a celulelor de locuit, spre exemplu,
poate fi o modalitate de compunere a unui ansamblu funcþional, acesta trebuie sã creeze legãturi între elementele constituente. Legãturile între elemente, în cazul de faþã celulele de locuit, faciliteazã accesibilitatea
spaþiu exterior-unitate. De cele mai multe ori, legãturile astfel formate creeazã relaþii între unitãþile ansamblului. Dacã celulele sunt interconectate prin circulaþii ºi circulaþiile determinã raporturile între pãrþile constituente
ale ansamblului poate fi considerat sistemul un mix vertical? Din punct de vedere formal, cu ocazia Bienalei de
arhitecturã de la Rotterdam din 2002, MVRDV propune tipologia Container City13. Prin multiplicare, unitatea
tip container genereazã un ansamblu alcãtuit din 3500 unitãþi, un mega-container la scara unui oraº.
Propunerea funcþiunilor conexe locuirii ºi interiorizarea spaþiilor comune apropie modelul MVRDV de tipologia
mixului vertica,l respectând teoria bigness-ul. Container City-ul propus, completeazã funcþiunea de bazã, unitatea de locuit, cu anexe ºi facilitãþi legate de programul locuirii. Inter-relaþionarea ºi completarea funcþiunilor
conexe apropie container city-ul de imaginea mixului vertical, dar nu acoperã atributele care l-ar putea face pe
acesta sã se desprindã de structura urbanã existentã. Facilitãþile oraºului nu sunt integral asimilate ºi preluate
în cadrul container-ului care reacþioneazã corelat cu oraºul. Oraºul container poate fi considerat o variantã de
eficientizare a numãrului unitãþilor de locuit raportate la suprafaþa terenului, asigurând facilitãþi ºi funcþiuni
conexe locuirii, dar neputând exista decât în comuniune cu oraºul în cadrul cãruia este amplasat.
6. Tipologii mix. Introducere în mecanismele de alcãtuire
Relaþiile create de mixul vertical în cadrul oraºului determinã tipologiile de alcãtuire ale acestuia. Prima tipologie o constituie mixul formal ca proiecþie a faþadei/volumului într-un cadru determinat. Mixul formal se constituie ca artificiu al faþadei în vederea aducerii la scarã ºi integrãrii în cadrul þesutului urban existent (integrare
prin similitudine realizatã prin preluarea elementelor specifice zonei în care este inserat). Un exemplu de mix
vertical formal derivat din container city îl constituie complexul Silodam14 realizat de MVRDV la Amsterdam în
2005. Tratarea faþadei pe orizontalã în registre succesive diferenþiate compoziþional (culoare, texturã, materiale) unificã prin grupare unitãþile similare ºi raporteazã obiectul în ansamblul sãu scãrii oraºului. Fragmentarea
succesivã diferenþiatã preia fronturile existente minimalizând dimensiunile ansamblului. Prin ritmicitatea
repetiþiei, faþadele modulului de bazã separã la interior zone destinate locuirii, pe criterii diferenþiate de vârstã,
mascând spaþiile publice ºi funcþiunile conexe sub aceeaºi anvelopantã. Preluare a tipologiei Container City,
modelul Silodam se compune ca inserþie prin integrare în þesut (compunere ºi recompunere a spaþiului public
existent), valorificând doar facilitãþile destinate locuirii. Mirador Apartments15, ansamblul realizat de MVRDV
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MVRDV, Model Container City, 2002
Concept, asamblare module,
imagini din interior, detaliu

Borkur Eiriksson, Mobile dwelling unit

MVRDV, Model Container City vs. Borkur Eiriksson, Mobile dwelling unit
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la Madrid în 2005, este un alt exemplu care porneºte de la premise similare, reevaluând valenþele spaþiului public în interiorul ansamblului. Definirea clarã a unui spaþiu comun, de socializare, relaþionat cu unitãþile de locuit
transpune elemente specifice oraºului asimilate ansamblului. Legãtura de subordonare cu oraºului existent, se
realizeazã prin relaþia acestuia cu vecinãtãþile. Complexitatea mixului constã în abilitatea acestuia de a
relaþiona funcþiunea locuitului cu cea de loisir, realizatã prin intermediul platformei intermediare. Socializarea
limitatã se reduce la accesibilitatea curentã a unitãþilor de locuit. Spaþiul de tranziþie cu puternice valenþe
sociale rãmâne nodul de circulaþie verticalã. Din punct de vedere al integritãþii conceptuale a mixului vertical,
complexul Mirador este o consecinþã a rezolvãrilor funcþionaliste ale programului de locuit, împrumutând disimularea formalistã a reprezentãrii la nivelul faþadei
(ceea ce este perceput nu se regãseºte în ceea ce
funcþioneazã în spatele faþadei). Cu toate cã împrumutã
din principiile de compunere a grupãrilor funcþionale,
desenul grafic al suprafeþei nu exteriorizeazã complexiMVRDV,
Mirador
Apartments,
Madrid, 2005
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tatea ansamblului. Mirador este un obiect de arhitecturã amplasat în cadru oraºului, dar fãrã legãturi directe
cu acesta, neîmprumutând suficiente elemente pentru a funcþiona ºi a se autosusþine.
Cu toate cã exemplul lui Le Corbusier (Unitatea de Locuit, 1957) introducea funcþiuni complementare conexe
inter-relaþioante în cadrul ansamblului format din unitãþile de locuit, puþine exemple se regãsesc în arhitectura
propusã în ultimii 50 de ani care sã ducã mai departe viziunea acestuia. Un exemplu care face trecerea de la
categoria mixului formal spre o nouã categorie îl constituie Simmons Hall16, MIT17 realizat de Steven Holl la
Cambridge, Massachusetts în 2002. Pornind de la principiul porozitãþii, Steven Holl propune un ansamblu care

MVRDV, Silodam,
Amsterdam, 2005
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Steven Holl, Simmons Hall, Cambridge, Massachusetts, 2002

reprezintã vizual o „secþiune verticalã printr-un oraº”, dezvoltat pe 10 nivele ºi integrând facilitãþi de locuire
pentru studenþi, un restaurant amplasat la nivelul strãzii ºi un teatru. Constituindu-se ca reinterpretare a modelului Unitãþii lui Le Corbusier, clãdirea propusã de Holl realizeazã trecerea de la mixul formal la cel funcþional. Pãstrând atribute ale mixului formal, faþadele propuse de Steven Holl disimuleazã scara obiectului raportatã la mediul exterior. Dacã Silodam-ul propus de MVRDV transfigureazã în faþadã unitãþile de locuit disimulând spaþiile comune, în cazul Simmons Hall faþada disimuleazã atât interiorul cât ºi legãturile create între
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Steven Holl, Looped Hybrid Housing, Beijing, 2003

unitãþile ansamblului.
Urmând exemplul lui Alvar Aalto din Baker House, culoarele de circulaþie din cadrul ansamblului propus de Holl
se transformã în spaþii publice determinând o zona de interacþiune ºi socializare cu puternice valenþe urbane.
Schimbarea percepþiei diferenþelor între spaþiul public ºi spaþiul privat este relaþionatã de ideea strãzii interioare18. Strada interioarã de 3.3m lãþime propusã de Holl încurajeazã întâlnirile întâmplãtoare, oferind posibilitãþi de socializare într-o clãdire destinatã studenþilor, pentru care interacþiunea socialã este parte a progra-
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mului arhitectural19. Strada interioarã devine elementul care apropie Simmons Hall de unul dintre atributele
esenþiale ale mixul vertical. Fluiditatea spaþiilor de interacþiune interioare ºi inter-conectivitatea acestora cu
celulele destinate locuirii sunt factori care prevaleazã tranziþia spre mixul funcþional.
Comparativ cu mixul formal care disimuleazã atributele oraºului ºi preia incipient elemente disparate din cadrul
acestuia corelându-le între ele, mixul funcþional cumuleazã elementele de împrumut, le reinterpreteazã ºi le
exprimã volumetric ºi funcþional în obiectul de arhitecturã. Mixul funcþional tinde sã anuleze oraºul, acaparând
toate funcþiunile utile de care acesta dispunea. Acþionând asemenea unui parazit în cadrul oraºului, mixul
funcþional acumuleazã prin concentrare, anulând determinãrile care ar putea motiva activitatea în afara sa.
Un exemplu este Looped Hybrid Housing20 propus de Steven Holl la Beijing in 2003. Un element aparte îl constituie regãsirea elementului strãzii interioare a lui Le Corbusier dezvoltatã orizontal la nivelurile superioare ale
ansamblului de locuit. Transpunerea conceptului „sky street”, derivat din teoria „sky city”, se materializeazã
din domeniul arhitecturii fantastice în spaþiu social, în cadrul ansamblului rezidenþial propus de Holl. Ansamblul
segmenteazã zonele publice de interacþiune, plasându-le la nivelul solului ºi la nivelul sky street-ului interior.
Spaþiul de socializare superior include cafenele, spaþii de recreere, sport, club social etc., iar cel inferior,
amplasat la nivelul solului, adãposteºte sãli de cinema, teatru, hotel, spaþii comerciale etc. Legãtura dintre cele
douã zone realizeazã tranziþia de la circulaþia simplificatã verticalã la modulul de socializare în cadrul ansamblului propus. Cele douã subzone funcþionale se completeazã prin fluidizarea circulaþiilor generate de factorul
social participativ. Pentru prima oarã apare o circulaþie interioarã continuã asemãnãtoare fenomenologic cu
strada comercialã din cadrul structurii urbane. Turnurile rezidenþiale ale Hybrid-ului sunt organizate în concordanþã cu miºcarea, secvenþa temporalã ºi secvenþa urbanã, generând reacþii interactive asemãnãtoare
oraºului21. Mega-ansamblul propus de Holl este pânã în momentul de faþã singurul ansamblu construit care
se apropie de idealul mixului vertical prin preluarea componentelor esenþiale ale oraºului în tentativa de autosusþinere ºi detaºare. Din punct de vedere al mixului funcþional raportat la relaþia cu oraºul, Hybrid-ul lui Holl
exprimã structura funcþionalã interioarã în faþadele ansamblului.
O reprezentare a mixului funcþional integrat este propunerea MVRDV-ului la Vienna în 2002 sub denumirea
de Kissing Towers22. Urmând principiile aplicate în cazul Silodam ºi Mirador, MVRDV-ul identificã necesitatea
creãrii unei imagini a densificãrii excesive, considerând comportamentul oraºului introvertit reprezentat prin
insulele izolate. Kissing Towers înglobeazã teoria 3D City23 ca rãspuns a exploziei demografice ºi dezvoltãrii
excesive a oraºului contemporan. Atribute ale oraºului 3D, precum sky streets care interconecteazã
vecinãtãþile, sky plazas, sky halls, sky walks ca spaþii destinate socializãrii, transformã modelul propus într-un
organism viu asemãnãtor structurii oraºului. Modelul unificã conceptul strãzii interioare exemplificat prin orizontalitate ºi verticalitate. Verticalitatea nu mai devine un simplu spaþiu destinat circulaþiei, el devine stradã a
oraºului rabãtutã în plan vertical, un spaþiu al socializãrii ºi interacþiunii între elementele care o determinã.
Crearea în cadrul acestor ansambluri de fluxuri de circulaþie continue, facilitãþile împrumutate integral din
cadrul oraºului, transformã obiectul de arhitecturã într-un micro-oraº independent. Programul propus de
MVRDV se identificã cu modelul oraºului ideal, oraº propus de arhitectura vizionarã a începutului de secol.[...]
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MVRDV, Sky Village,
Copenhaga, 2008
Concept, scheme de
organizare, imagini de
ansamblu
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Axis Mundi, Alternativa 53&53rd Street, New York, 2009, Imobil locuinþe colective

7. Tipologii. Concluzie. Mecanica Mix_Meca(nism)? Principii de alcãtuire?
Din exemplele de mai sus pot fi identificate o serie de particularitãþi sau comportamente distincte ale acestor
micro-organisme verticale. Dupã cum s-a demonstrat, modul de alcãtuire determinã funcþionarea independentã sau interdependentã ºi restabileºte trãirea „individualã” a spaþiului. MVRDV experimenteazã cu mijloacele
de compunere a ansamblurilor, de multe ori mergând pânã la utopie, respectiv implementând doar câteva
modele. Simplificat, se remarcã o compunere a mecanismelor ca pornind de la unitatea de bazã. Mixul este în
esenþã o multiplicare celularã, care antreneazã funcþiuni conexe.[...]
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Evolo, Skyscraper Competition, 2008-2011,
Exemplu de arhitecturã vizionarã
www.evolo.us

Mecanismele primare sunt cele de însumare pe baza regulilor geometrice care opereazã cu celula ca solid, golul
ºi respectiv funcþiunile conexe solide sau „goale” în sensul de liber. Diversele tipuri de aliniere geometricã pe
nivel, precum ºi metoda de alcãtuire a straturilor (prin similaritate sau nu) genereazã „regula jocului”.
Multiplicarea simplã se poate realiza planimetric în jurul unui spaþiu central care conþine ºi nodul de acces vertical, dupã care urmeazã extrudarea volumului astfel obþinut. Compunerea ºi recompunerea unitãþii pe verticalã implicã o structurã arborescentã care preia unitatea. „Jocul” amintit anterior, sau funcþia aplicatã compunerii poate îmbrãca diverse forme, cum ar fi: tip extrudare, consecinþã a funcþionalitãþii planimetrice (ex.
Silodam, MVRDV, Amsterdam, 1995), tip puzzle, tip grill etc.[...]
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Mecanismele complexe se definesc ca reguli (funcþii) geometrice aplicate întregului ca ansamblu. În aceastã
categorie se disting: carved out tower, masiv din care sunt extrase volume (terase private ca spaþii de
socializare – Carved Out Tower (MVRDV, Milano, 2005); carved out tower extensie (extragere terase, grãdini,
ce devin spaþii publice de interacþiune socialã – Mirador Apartments (MVRDV, Madrid, 2001), art mixer, suprapuneri texturi (53 West 53-rd Street, Axis Mundi 2009), recompunerea parametricã etc. Din aceste sisteme fac
parte operaþiile 3D, cum ar fi cele de extragere a volumelor, de extindere, dincolo de limita „întregului” necesar. Tot în categoria fenomenelor 3D pot fi incluse ºi operaþiile de art mixer – respectiv de suprapuneri de texturi, care de cele mai multe ori „atacã” volumul, fãrã a urma o consecinþã planimetricã. În utopiile contemporane, alcãtuirea mixului prin recompunere parametricã, îmbracã forme spectaculoase, în care stratificarea orizontalã nu mai este evidentã ºi funcþiunile „urbane” capãtã fluiditatea pierdutã odatã cu densificarea.

Note
1 Legatã de terminologia propusã de Peter Hall, „World City”, pentru a marca influenþele creºterii globale în cadrul vieþii
urbane ºi accelerarea urbanizãrii la nivel mondial, Peter Hall, The world cities, London, 1966, pp. 961;
2 În baza studiilor realizate se aproximeazã o creºtere prin dublarea populaþiei în marile metropole în ultimii 30 de ani:
Lagos de la 2 la 15 mil. locuitori, Istanbul de la 6 la 12 mil. locuitori etc., Rem Koolhaas & Bruce Mao, O.M.A, S,M,L,XL,
What Ever Happened to Urbanism?, The Monacelli Press, 1998, pp.961;
3 Rem Koolhaas & Bruce Mao, O.M.A., S,M,L,XL, The Monacelli Press, 1998, pp.963;
4 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calman-Levy, 2002;
5 Ricky Burdett & Deyan Sudjic, The Endless City, Mexico City, Phaidon Press Inc., 2007, pp.162-191;
6 Rem Koolhaas, Delirious New York, a Retroactive Manifesto for Manhattan, Monacelli, 1997;
7 Rem Koolhaas & Bruce Mao,O.M.A., S,M,L,XL, Bigness or the problem of Large, The Monacelli Press, 1998, pp.498;
8 idem., pp.499-502;
9 idem., pp.501;
10 Referitor la statutul emblematic al clãdirii ºi la relaþia cu oraºul Yona Friedman în Urbanisme spatial (1958)
menþioneazã: ”Bigness floats over Paris like a metallic blanket of clouds, promising unlimited but unfocused potential
renewal of ‘’everything”, but never lands, never confronts, never claims its rightful place-criticism as decoration.’’ ;
11 Rem Koolhaas & Bruce Mao,O.M.A., S,M,L,XL, Bigness or the problem of Large, The Monacelli Press, 1998, pp. 510;
12 Rem Koolhaas, Delirious New York, a Retroactive Manifesto for Manhattan, Monacelli, 1997, p. 89;
13 M.V.R.D.V., KM3, Excursions on Capacities, Container City, Actar, 2005, pp.980-983;
14 M.V.R.D.V., KM3, Excursions on Capacities, Experiments-Mix Vertical, Silodam, Actar, 2005, pp. 962-971;
15 M.V.R.D.V., KM3, Excursions on Capacities, Experiments-Flip, Mirador, Actar, 2005, pp.718-729;
16 Steven Holl, Architecture Spoken, Rizzoli, New York, 2007, pp.118-129;
17 trad. Massachusetts Institute of Technology;
18 despre Simmons Hall, Hilary French, New Urban Housing, Yale University Press, 2006, pp.115;
19 idem., pp.117;
20 Xing Ruan, New China Architecture, Periplus, 2006, pp.90-93;
21 Steven Holl, Architecture Spoken, Rizzoli, New York, 2007, pp.146;
22 M.V.R.D.V., KM3, Excursions on Capacities, Experiments-Tilt, Kissing Towers, Actar, 2005, pp.1236-1241;
23 Dezvoltatã de MVRDV în baza experimentului Cube (2000-2005), teoria prezintã oraºul 3D ca unicã alternativã în faþa
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procesului globalizãrii consumului spaþiului arhitectural ºi al dezvoltãrii excesive în urma exploziei demografice din ultimii
30 de ani. Densificarea localã permite flexibilitatea unei dezvoltãri progresive viitoare. M.V.R.D.V., KM3, Excursions on
Capacities, The 3D City, Intensifications, Actar, 2005, pp.268-473.
Bibliografie selectivã
ARENDT, Hannah, Condition de l’homme moderne, ed. Calmann-Levy, 2002
BURDETT, Ricky, SUDJIC, Deyan, The Endless City, Phaidon Press Inc., 2007
ELIADE, Mircea, Sacrul ºi Profanul, ed. Humanitas, Bucureºti, 1995
FRENCH, Hilary, New Urban Housing, Yale University Press, 2006
FRIEDMAN, Yona, Urbanisme spatial, 1958
HABERMAS, Jurgen, The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1996
HABERMAS, Jurgen, prefaþã la a 17a ediþie a „Spaþiului Public”, 1990
HALL, Peter, The World Cities, London, 1966
HOLL, Steven, Architecture Spoken, Rizzoli, New York, 2007
KOOLHAAS, Rem, MAO, Bruce, O.M.A., S, M, L, XL, The Monacelli Press, 1998
KOOLHAAS, Rem, Delirious New York, a Retroactive Manifesto for Manhattan, Monacelli, 1997
KUROKAWA, Kisho, Intermediary Space, E.V.
M.V.R.D.V., Km3, Excursions on Capacities, Actar, 2005;
PINKER, Steven, Life in the Fourth Millenium, may/june 2000
RUAN, Xing, New China Architecture, Periplus, 2006
SANDU, Alexandru, Compoziþie urbanã, Note de curs, 2002
SLESSOR, Catherine, Social Life, The Architectural Review, july, 1996
ZEPF, Marcus, Les paradigmes de l’espace publique în Taussaint J.-Y. et Zimmermann M. (ed.), User, Observer, Programmer
et fabriquer l’espace public, PPUR, Collection des Sciences Appliquées, Lausanne, 2001

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT

269

