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Bãile romane - sec. al XII-lea ºi extindere 1704. Bath, Sommerset, Anglia. Sursa: http://tourbath.co.uk
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Turismul balnear reprezintã una dintre cele mai vechi forme de turism, începuturile sale putând fi trasate încã
din Renaºtere, odatã cu revenirea în uz a practicilor termale din Antichitate. Dacã în timpul Imperiului Roman,
exploatarea izvoarelor termale avea un caracter exclusivist ºi în general erau rezervate tratãrii militarilor ºi a
elitelor, secolele urmãtoare au reprezentat o perioadã de regres, cauzatã de contextul politic ºi social, care
respingea valabilitatea tratamentelor balneare. Dupã reluarea cercetãrii balneologiei de cãtre medicii
renascentiºti, au apãrut primele studii medicale ºi încercãri de analizã chimicã a apelor minerale, completate
apoi cu primele tratate, indicaþii ºi scheme de tratament ce utilizau apele „miraculoase”. În secolele XVII ºi
XVIII, în Europa de Vest, ca efect al atenþiei acordate de diverse familii regale ºi nobiliare, termalismul ia
amploare iar staþiunile balneare devin locuri la modã, extrem de râvnite de înalta societate, care opteazã pentru sejururi atât cu scop curativ, cât ºi pentru agrement. Secolul al XIX-lea a reprezentat începutul balneologiei
ca ramurã distinctã a medicinii.
Apogeul popularitãþii staþiunilor din jurul anilor 1900 ºi pânã la Primul Rãzboi Mondial creeazã premisa unei
arhitecturi excepþionale ce caracterizeazã staþiunile balneare de pe întregul continent. Transformãrile socialculturale din perioada interbelicã ºi postbelicã au favorizat dezvoltarea unor noi tipuri de turism balnear, în
contextul mutaþiilor generale în domeniul serviciilor cauzate de efectele celor douã Rãzboaie mondiale.
Începând cu anii 1980, experþii în domeniul patrimoniului din Franþa au început o campanie de reconsiderare
a patrimoniului balnear al „oraºelor apei” („villes de l’eau”), François Loyer numindu-le “adevãrate laboratoare
de arhitecturã experimentalã, a cãror integritate trebuie protejatã”.1

Cazinoul, 1865. Vichy, regiunea Auvergne, Franþa
Sursa: http://www.au-chateau.com
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Promenadã Parc des
Sources - 1889.
Vichy, Auvergne,
Franþa

Baden- Baden
Landul BadenWurttemberg,
Germania

Sursa: http://www.artline.ro

Sursa: http://www.cpaphil.com ºi http://www.flickr.com

Faleza din Biarittz
Biarittz, Regiune Aquitaine, Franþa
Sursa: http://web.france.com)
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Karlovy-Vary, Boemia, Cehia. Sursa: http://panoramio.org

În prezent se lucreazã la integrarea turismului balnear clasic într-un nou concept care sã readucã în prim plan
dimensiunea istoricã ºi terapeuticã a turismului balnear ºi sã creeze un sistem de promovare a turismului mo-dern
cuplat cu cel tradiþional, curativ – atitudine susþinutã de studiul Departamentului de Cercetare pentru Turism ºi
Agrement al Universitãþii din Berna. Într-un fel, se reia trendul anilor 1900 când staþiunile balneare deveniserã
extrem de populare ºi ofereau facilitãþi de agrement ºi divertisment cultural, pentru a satisface ca-tegorii largi de
vizitatori. În acelaºi timp, turismul balnear contemporan trebuie sã aibã un caracter integrator, sã înglobeze cele
patru categorii de servicii esenþiale: nutriþie sãnãtoasã, exerciþiu fizic, relaxare ºi culturã.
O altã cercetare notabilã este Raportul asupra sistemului termal italian din 20042 care face parte dintr-un demers
mai amplu al autoritãþilor italiene de a revigora turismul termal. Se doreºte a formula un diagnostic ºi o viziune
pe termen mediu astfel încât dezvoltarea actualã a turismului sã þinã cont de tendinþe, de cerere ºi de situaþia
internaþionalã. Raportul italian realizeazã o clasificare a acestor etape de dezvoltare ºi transformare a termalis-
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Baia Szechenyi, Budapesta. Sursa: http://www.flickro.com

mului, care pot fi generalizate ºi pentru restul Europei.3
„Termalismul ludic” reprezintã etapa belle époque, perioadã în care latura terapeuticã s-a împletit cu funcþia de
prevenþie ºi relaxare. Perioada 1945-1975 este caracterizatã de un „termalism social”. În aceastã perioadã curele
termale sunt promovate prin politici de subvenþionare, iar serviciile de asigurãri de sãnãtate susþin financiar aceste practici medicale. „Termalismul asistat” din anii 1980 a transformat ºi mai mult turismul balnear într-o activitate sanitarã, curele fiind finanþate integral de casele de asigurãri. Acest fapt a cauzat un regres ºi o scãdere de
interes, iar implicarea excesivã a statului a condus la scoaterea staþiunilor balneare în afara pieþei turistice. Astfel,
declinul termalismului a condus la o crizã care s-a accentuat în anii 1990 ºi a cauzat apariþia unui nou tip de turism, bazat pe conceptul de „bunãstare”, care reprezintã a 4-a etapã de transformare, tran-ziþia cãtre concepþia
din prezent, care se apropie de structura termalismului ludic din secolul trecut, însã fãrã a pune accent pe clientela aristocraticã, ci prin lãrgirea spectrului de vizitatori ºi prin accesibilizarea culturii balneare.
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Fãcând o trecere cãtre introducerea acestor situri în circuite culturale, Programul ITER (Itinerari Termali)4 face
parte dintr-un program european inter-regional mai larg: Iniþiativa Comunitarã CADSES - Central, Adriatic,
Danubian and South-Eastern European Space, cea mai complexã zonã de cooperare trans-naþionalã, incluzând
18 þãri din spaþiul intra ºi extra comunitar. Scopul ITER este de a evidenþia rolul oraºelor termale, dimensiunea
lor culturalã, arhitecturalã ºi naturalã ºi faptul cã sunt elemente esenþiale în dezvoltarea turismului balnear.
Programul se materializeazã într-o inventariere analiticã a acestor oraºe ºi a patrimoniului balnear, oferind
oportunitãþi pentru studiul în profunzime ºi conturarea unor acþiuni de dezvoltare ulterioarã. Importanþa sa
se reflectã la nivel local ºi regional, dar mai ales la
nivel european,urmãrindu-se crearea ºi certificarea
unui sistem de reþele pan-europene ale oraºelor termale.
De asemenea, modelul de dezvoltare propus este
cel al parteneriatului public-privat iar rezultatele
sunt numeroase studii realizate de echipe inter-disciplinare, inclusiv în România.5
Interesul manifestat în vestul ºi centrul Europei pentru reconsiderarea ansamblurilor urbane ºi arhitecturale balneare are la bazã importanþa deosebitã a
acestor situri unice prin valoarea patrimoniului
istoric, a componentelor sociale, culturale ºi curative, a relaþiei particulare dintre mediul antropic ºi
cel natural – din perspectiva spaþiului încãrcat de
semnificaþii pe care îl definesc. Astfel, vom considera spaþiul balnear ca un rezultat al culturii balneologiei produs într-un anumit loc, printr-o suprapunere de straturi de memorie, într-un fel de istorie ce revine la sursã.
În acest sens intervenþiile pe care urmeazã sa le
prezint dezvoltã strategii viabile, inserþii de noi
funcþiuni care sã reactiveze un þesut urban complex
a cãrui structurã a suferit o serie de mutaþii ºi de
discontinuitãþi.
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Programul internaþional
ITER - SPA itineraries 2002-2007
(http://www.itercadses.it/en/main1.htm)

Becheri, Emilio, Al doliea raport privind sistemul termal în Italia (Secondo rapporto sul Sistema termale in Italia),
publicat în II Sole 24 ore, Milano, 2004
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Studiu de caz: BATH

Staþiunea Bath a fost fondatã de romani în urmã cu 2000 de ani (43 î.Hr.), bãile romane construite exploatând
toate cele trei izvoare existente ºi în prezent. Bazinul de captare era considerat sacru în timpul romanilor, iar edificiul ce îl adãpostea se afla între templul dedicat zeiþei Minerva ºi terme.
Dupã abandonarea staþiunii de cãtre romani, în secolul VI, exploatarea izvoarelor este încetatã ºi degradarea
construcþiilor face ca bolþile de peste bazin sã se prãbuºeascã în interiorul sãu. Cãlugãrii saxoni ce au fondat
mânãstirea din Bath au continuat sa exploateze apele, în cadrul ruinelor romane. Henry I a construit în secolul
XII un edificiu în continuarea ruinelor fostului bazin, cuva ºi fundaþiile rãmânând cele romane: Baia Regelui, cum
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The Royal Crescent,
John Wood cel
Tânãr, 1767-1774

The Circus, John Wood cel Bãtrân, 1754-1768
(http://www.panoramio.org)
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este denumitã ºi astãzi. Cabinele individuale pentru scãldat din partea inferioarã se pãstreazã din perioada
medievalã, de la intervenþiile lui Henry I. În 1704 se construieºte prima Camerã de Pompe ce aducea apa de la
izvor într-un edificiu dedicat curelor interne.
În 1790, odatã cu deschiderea noilor saloane pentru cure interne ºi a spitalului cu ape minerale, Bath devine
cea mai popularã staþiune de tratament. În secolul al XIX-lea staþiunea ºi-a menþinut reputaþia, însã a pierdut
teren în favoarea talassoterapiei, care era creditatã de medici ca fiind superioarã.
În perioada Georgianã (secolul al XVIII-lea), staþiunea cunoaºte o importantã dezvoltare urbanã, în primul rând
datoritã operei ºi viziunii arhitectului John Wood, ºi a fiului sãu John Wood cel tânãr. Creaþia sa este remarcabilã nu numai din punct de vedere al compoziþiei urbane monumentale, creând strãzi, pieþe ºi esplanade
ample, ci ºi din punct de vedere arhitectural, fiind celebre faþadele finisate cu piatrã de Bath, care înnobileazã
întregul oraº cu textura ei aurie extrem de specialã.
În secolul al XIX-lea, în ciuda aplombului epocii victoriene, Bath a stagnat, pãstrând în prim rang arhitectura
clasicistã din perioada georgianã. Perioada interbelicã a adus intenþii de dezvoltare a infrastructurii rutiere ºi
de transport în detrimentul arhitecturii ºi a sistematizãrilor din secolul XVIII, ceea ce a determinat ample
proteste ºi înfiinþarea societãþii Bath Preservation Trust, cu scopul de a proteja patrimoniul unic al staþiunii.
Astfel, s-a împiedicat distrugerea monumentelor istorice prin intervenþii ireversibile sau demolãri. Societatea a
avut un real succes, pentru ca dupã rãzboi sã se implice în restaurarea ºi reclãdirea edificiilor afectate de bombardamente. În anii 50, zonele periferice au fost revitalizare cu arhitecturã postbelicã, într-un stil de inspiraþie
georgianã, de o valoare discutabilã, dar fãrã a denatura calitatea ansamblului. În ciuda unor evenimente negative precum contaminarea izvorului principal ºi atentatul IRA din 1974, anii 70 ºi 80 au adus în prim plan conservarea ºi restaurarea patrimoniul neglijat timp de multe decenii, pentru ca în 1987, Bath sã fie inclus pe lista
UNESCO. În 1984 s-au realizat foraje la 84 m sub nivelul strãzii pentru a capta ape pure microbiologic.
În prezent, sub înaltul patronaj al Prinþului Charles, Bath Preservation Trust are în proprietate numeroase
obiective de arhitecturã ºi monumente istorice cu scopul de a le conserva ºi întreprinde acþiuni de dezvoltare
a oraºului fãrã însã a avea tendinþe de muzeificare.
În 1997, Brittish Millenium Comission aprobã investiþia care avea sã revitalizeze Bath dupã peste 30 de ani de
abandon. Un concurs cu invitaþi a desemnat proiectul lui Nicholas Grimshaw drept câºtigãtor. Principala provocare a fost, alãturi de o restaurare corectã a monumentelor de rang I Hot Bath (1775, arh. John Wood cel
tânãr) ºi Cross Bath (1790, arh. Thomas Baldwin), inserþia unui edificiu cu arhitecturã modernã în contextul
unui oraº istoric, declarat patrimoniu UNESCO în integralitate. O pastiºã a arhitecturii din epocã ar fi fost o
mare greºealã în opinia lui Grimshaw, el alegând o rezolvare care denotã fineþe ºi abilitatea de a alãtura arhitecturii istorice, pline de greutate ºi consistenþã, un accent de fluiditate ºi spaþialitate modernã, o reinterpretare criticã a principiilor palladiene ale lui John Wood.
Construcþia nouã a înlocuit un edificiu lipsit de valoare arhitecturalã datând din 1927, ºi abandonat în anii 60.
Stabilimentul a fost inaugurat în 2005 ºi astfel s-a demarat revitalizarea atât de râvnitã de autoritãþile engleze
care nu puteau lãsa singura staþiune balnearã a regatului abandonatã.
Odatã cu reactivarea staþiunii ºi a cartierului termal au apãrut ºi intenþii de investiþii majore în oraº, care au
însã ca suport o arhitecturã modernã radicalã, de tip manifest, respinsã, spre deziluzia oamenilor implicaþi, de
toate comisiile responsabile. Deºi nu se doreºte muzeificarea centrului oraºului, intervenþii care pot copleºi arhi-

244

Universitatea de arhitecturã ºi urbanism

Ion Mincu

Thermae Bath SPA,
Nicholas Grimshaw, 2005
Sursa: www.hughpearman.com

tectura clasicistã existentã pot altera ireversibil ambianþa de epocã georgianã.
În 2009, administraþia oraºului Bath a organizat un concurs internaþional ce avea ca subiect realizarea unui
proiect urban care sã adapteze sistemul de transport public electric ULTra PRT6, implementat deja la aeroportul Heathrow, în contextul unui oraº istoric, protejat ca patrimoniu mondial UNESCO. Tema concursului solicita participanþilor stabilirea unor trasee adecvate, în cazul unei reþele supraterane, ºi propunerea unui design
pentru liniile de transport, staþii ºi vehiculele utilizate.
Proiectul de design urban câºtigãtor, având ca autor grupul ARUP, a fost considerat de juriu o sintezã reuºitã
a motivelor arhitecturii tradiþionale într-o înfãþiºare contemporanã, propunând o structurã uºoarã de tip reþea,
inspiratã de structurile metalice ale podurilor din perioada victorianã ºi un traseu adecvat al liniilor de transport.
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Proiect câºtigãtor concurs „Bath Renaissance - Personal Rapid Transit Design Competition” /
Autor: ARUP (sursa: http://www.ultraprt.com/Bath)
Structura liniilor de transport. Efectul tip „dantelã” inspirat de motivele arhitecturii victoriene

Aceeaºi structurã filiformã se regãseºte ºi la sistemul de acoperire al staþiilor, realizând un efect de dantelã ca
o continuare a structurii portante a ºinelor. ARUP considerã proiectul lor ca o îmbogãþire a identitãþii vizuale
a oraºului, fãrã a afecta ansamblul urban existent.
De asemenea, juriul a mai selectat ºi alte proiecte înscrise în concurs, remarcând ºi în aceste exemple o bunã
integrare a arhitecturii noi în context ºi o relaþionare corectã cu faþadele istorice. Totuºi, organizarea spaþialã
superioarã ºi studiul aprofundat au condus la alegerea proiectului realizat de ARUP.
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Proiect câºtigãtor concurs „Bath Renaissance - Personal Rapid Transit Design Competition” /
Autor: ARUP (sursa: http://www.ultraprt.com/Bath)
Prezentare soluþie staþie zona Pueltney Bridge

Proiectul câºtigãtor pentru designul de obiect al vehiculelor a fost ales cel al italianului Federico Donelli, fiind
un bun exemplu de design minimalist, neutru. Caracteristice acestui tip de transport (viteze mici, accelerãri
reduse) nu necesitã o formã aerodinamicã bombatã, cum este cea originalã a vehiculelor ULTra. De aceea,
proiectul câºtigãtor a propus un aspect faþetat, mai puþin agresiv în contextul arhitecturii oraºului Bath.
Rezultatele proiectului ºi a implementãrii sale practice vor fi rãspândite prin intermediul programului CIVITAS,
care are ca scop popularizarea ºi implementarea sistemelor de transport public ecologice pe întreg teritoriul
Uniunii Europene.

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT

247

Studiu de caz: SAN PELLEGRINO

Oraºul San Pellegrino a fost fondat în secolul al VIII-lea. În timpul lui Carol cel Mare, episcopul zonei întemeiazã
o parohie imperialã ºi îi dã numele Sf. Pellegrino, sfânt martir, episcop de Auxerre, executat în timpul împãratului Diocleþian.
Încã din secolul al XIII-lea, San Pellegrino devine cunoscut pentru proprietãþile curative ale apelor izvoarelor
termale. Oraºul a fãcut parte din Republica Veneþia pânã în 1798, când a fost cucerit de Napoleon Bonaparte.
Perioada veneþianã a fost marcatã de realizarea primelor construcþii durabile, cele mai importante fiind existente ºi în prezent: podul Ponte Vecchio (sec. XV), primele amenajãri din zona izvoarelor – Fontana Cardinal
del Monte, restauratã în anii 1990, ºi una dintre cele mai importante lucrãri de infrastructurã: Via Priula, drum
care strãbate valea Brembana ºi realizeazã conexiunea cu oraºul Bergamo, finalizatã în 1598.
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În stânga: GRAND HOTEL - 1902. În dreapta: CASINO - 1905 - arh. Romolo Squadrelli, ing. Alberto Marzocchi
San Pellegrino, Regiunea Lombardia, Provincia Bergamo (sursa: http://www.pieroweb.com/sanpellegrino/)

La începutul secolului al XIX-lea, San Pellegrino intrã sub dominaþie francezã, perioada Napoleonianã fiind marcatã de un progres în domeniul justiþiei ºi al administraþiei locale. Se realizeazã lãrgirea strãzii Priula care capãtã
un puternic caracter comercial datorat înfloririi economice. Piazza Brembana devine un reper important al
oraºului vechi odatã cu dezvoltarea zonei strãzii Priula ºi va rãmâne în aceeaºi configuraþie.
Dupã rãzboaiele Napoleoniene, San Pellegrino intrã sub stãpânirea Imperiului Austriac, care îºi face simþitã
prezenþa prin lucrãri publice: regularizarea ºi modernizarea strãzii Priula, modernizarea vãii Brembana, îndiguiri de maluri. Se exploateazã cele douã izvoare termale de pe malul drept al râului Brembo, care pot fi utilizate
de vizitatori gratuit sau în bãi amenajate. Apele au o temperaturã constantã de 27 grade Celsius ºi au calitãþi
terapeutice. În 1760 apar primele bãi cu taxã în aer liber. Se realizeazã canalizarea unuia dintre izvoare pentru
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Grand Hotel, 1902
(foto: G.Galizzi http://www.valbrembanaweb.com)

a alimenta baia. Austriecii construiesc prima instituþie pentru bãi termale în 1820, iar în 1856 se traseazã bulevarde
ºi promenade suplimentare.
În 1901 este construit unul dintre cele mai importante edificii ale staþiunii Bãile Termale San Pellegrino (Fonte San
Pellegrino). În zona centralã a staþiunii cu un puternic caracter urban, porticul este foarte prezent ca tipologie
spaþialã (Portici delle Fonte).
Anul 1902 reprezintã începutul colaborãrii între arh. Squadrelli ºi ing. Marzocchi, fiind realizate clãdirile simbol ale
San Pellegrino: Grand Hotel ºi Cazinoul în stil Liberty, capodopere de arhitecturã Art Nouveau. Deschis în 1905,
Cazinoul se închide în 1917 din cauza Primului Rãzboi Mondial, dar se organizeazã în continuare conferinþe, prezentãri de modã ºi evenimente culturale. Un alt element important este Funicularul, care aducea vizitatori în bãi din
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cartierul cochet Vetta, aflat la 800 m altitudine.
În perioada interbelicã sunt reabilitate spaþiile publice, se realizeazã noi promenade, elemente de feronerie ce
decoreazã cheiul, iar Ernesto Cacciari construieºte Porticul Granelli/Colleoni, devenit apoi un adevãrat reper urban.
Între 1960 ºi 1990 dezvoltarea imobiliarã se axeazã pe locuinþe ºi servicii (centru tineret, centru civic, ºcoli), iar
în anii 1990 mai rãmãseserã doar niºte umbre ale perioadei înfloritoare de la început de secol.
În prezent un program de reabilitare a fost demarat ca un consens între autoritãþile locale ºi investitorii privaþi.7 Acordul din 2007 prevede alocarea a 150 milioane de Euro în vederea lucrãrilor de reabilitare ºi modernizare a staþiunii (inclusiv noul complex de terme), principalii actori fiind: Regiunea Lombardia, Provincia
Bergamo, Municipalitatea San Pellegrino, Grupo Percassi. S-a avut în vedere potenþialul creat de organizarea
EXPO 2015 în Milano ºi potenþialul turistic ºi cultural al staþiunii.
În lungul vãii râului Brembo a fost reabilitat drumul istoric Via Priula, ce dateazã de la sfârºitul secolului al XVIIlea. Tronsonul Averara este caracterizat de malul abrupt ce a condiþionat aceastã soluþie tehnicã spectaculoasã
pentru secolul al XVI-lea ºi extrem de pitoreascã în prezent. Fostul drum montan a fost transformat în traseu
turistic ciclo-pietonal, iar tunelele vechi au fost restaurate ºi consolidate pentru a fi adaptate traseului. (a fost
montatã o instalaþie de iluminat cu pornire-oprire manualã).

CONCURSUL DE ARHITECTURÃ.
Dominique Perrault
În ceea ce priveºte dezvoltarea staþiunii
San Pellegrino, în 2009 a fost organizat
un concurs internaþional de arhitecturã
pentru proiectul noilor bãi din
apropierea centrului staþiunii (lângã
bãile din 1901) ºi complexul de locuinþe,
spaþii comerciale ºi culturale aferente,
câºtigat de arhitectul francez Dominique
Perrault. În urma studiilor recente s-a
ajuns la concluzia cã staþiunea nu poate
reveni la notorietatea anilor 1900 bazându-se numai pe monumentele acelor vremuri (Cazinou, Grand Hotel, termele),
astfel cã tema concursului a fost extinderea centrului, o nouã clãdire reprezenProiect câºtigãtor concurs internaþional Dominique Perrault, Franþa
Plan de situaþie cu încadrarea
în þesutul existent San Pellegrino
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Proiect câºtigãtor concurs internaþional. Dominique Perrault, Franþa. Vedere de ansamblu San Pellegrino.
AV PROYECTOS, nr 29 / 2008, pp.28-29

tativã (noile terme), ºi o reþea de noi clãdiri de apartamente moderne ºi spaþii comerciale, care însã vor fi legate
de o þesãturã de strãzi ºi spaþii pietonale caracteristice arhitecturii locale, cu porticuri, strãzi în pantã ºi spaþii
publice ample. Proiectul câºtigãtor este definit de o atitudine de modernizare a actualului ansamblu urban ºi
reprezintã o strategie pentru revitalizarea staþiunii prin intervenþii contemporane substanþiale care respectã
structura monumentalã a Cazinoului ºi a Grand Hotel, integrându-le într-un nou sistem de spaþii.8 Arhitectura
complexului termal propus de Dominique Perrault constã într-o referinþã la relieful stâncos al munþilor
Dolomiþi, imaginea obþinutã fiind cea a unor blocuri de piatrã în continuã miºcare, ca rãmãºiþele unui gheþar,
într-un dialog permanent cu peisajul natural. Ceea ce a determinat juriul sã aleagã proiectul câºtigãtor este
concepþia lui Perrault, care trateazã edificiul bãilor ca element volumetric principal, hotelul ºi restul funcþiunilor
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fiind volume subordonate acestuia. Restul propunerilor realizau construcþii mai puþin prezente pentru terme
ºi spaþii pentru cazare la nivelurile superioare.9 De asemenea, în cazul proiectului arhitectului francez, termele
urmeazã sã ocupe o poziþie privilegiatã, fiind amplasate pe un platou la un nivel superior, generând astfel perspective cãtre oraºul vechi.
Pe situl propus pentru concurs s-a realizat o asanare prin demolarea unor vile ºi pensiuni fãrã valoare arhitecturalã, iar Vechile Terme adiacente urmeazã a fi convertite în spaþii cu funcþiuni culturale, nemaifiind corespunzãtoare standardelor ºi cererii actuale.
Proiectul de dezvoltare a staþiunii San Pellegrino reprezintã un bun exemplu de integrare a unui nou complex
urban în centrul unui oraº istoric, marcat de prezenþa unui patrimoniu valoros. Deºi imaginea arhitecturii contemporane propuse de proiectul câºtigãtor pare radicalã, ea poate realiza un fundal neutru pentru arhitectura
existentã ºi o mai bunã coagulare a relaþiilor spaþiale deficitare în prezent.
Note
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9

citat de Bernard Toulier, în Conférence prononcée au colloque sur les Villes d’eaux, Salies-de-Béarn, 1994
Emilio Becheri, Secondo Rapporto sul Sistema Termale in Italia, publicat în Il Sole 24 Ore, Milano, 2004
Ibidem, pp. 5-6
http://www.iter-cadses.it/en/
Programul European I.T.E.R. – Arhitectura balnearã din România, I.N.M.I., 2002-2007, http://www.iter-cadses.it/en
Conform site-ul oficial al concursului internaþional, http://www.ultraprt.com/Bath
Conform datelor publice de pe site-ul administraþiei locale, http://www.sanpellegrinoterme.provinciabergamasca.com
AV PROYECTOS, nr 29 / 2008, Baños Termales, San Pellegrino, Dominique Perrault, pp. 28-29
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