
Sandwich,
galeria dintre doua garaje de tabla

Text: Manuela ZipiEi; Foto: Dan Vezentan

Din seria recuperdrii spaliilor industriale, Sandwich este un

spatiu expozitional neconvenlional care gi-a gdsit loc in in-
cinta Combinatului Fondului Plastic din Bucuregti. lneditul $i

neconven[ionalul constau in chiar natura spaiiului aflat intre
doud construc{ii; avdnd dimiensiunile de 1,5 x B m. Aceastd
realitate ii impinge Ei ii incitd pe cei de la Sandwich sd

exploateze creativ potentialul locului din 2016. Proiectele
prezente pdnd acum la Sandwich s-au remarcat prin diversi*
tate, punAnd accent pe componente diferite ale spa{iului,
Astfel, in cel dintdi proiect, ,,Mdsuri de urgenid" al lui Cristian
Rdduld, a fost valorificat6 indllimea spaliului de 4,S metri.
Un proiect ulterior, semnat de Daniela Pdlimariu, ,,Pool

Fbrty", a creat un cadru participativ gi un contrast intre
specificul industrial qi piscind, obiect asociat, in general, cu
iuxul. lnstala{ia lui Dan Vezentan denumitd ,,Feed Me/No
Gravity" s-a concretizat in aparilia unui nou spaliu in spatiu -
o cutie in care se putea intra pentru a privi in mod distor-
sionat realitatea. larna trecute a fost animatd de un obiect pe

cdt de fragil, pe atdt de spectaculos. Este vorba despre

expozi{ia ,,larna pe uliF" a Ralucdi Popa, un cub inzdpezit

care a rezistat intemperiilor sezonului rece.

Pdnd spre finalul lui iunie (24J, expozitia curentd de la

Sandwich este ,,Dan Perjovschi: World Attractions". Artistul a

pornit de la materialiatea galeriei [tablaJ pentru a insera

obiecte simbolice din intreaga lume. Expozi{ia se bucurd de
o participare internalionald de exceptie: lara Boubnova de la

ICA - Sofia Gallery, KIASMA Helsinki, NBK Berlin,

Kunsthalle Hamburg, TATE Modern, MoMA, Arrow Factory

Beijing 9i al{ii. Crezdnd mai multin spa{iile expozilionale

alternative decdt intr-un muzeu inconjurat de ziduri, Dan

Perjovschi vorbeqte despre filosofia Sandwich: ,,Sandwich e

gi o recuperare a sitului comun privatizat manual. Combinatul

comun a ajuns ateliere private. Dacd nu eTau aceste ateliere

$i acest soi de privatizare, praful se alegea de averea

comund. Comunitatea, breasla e mereu chestionatd.

Sandwich este un rdspuns la problemd."

luNlE-lullE20r7 -:



intre linii Ei semne
Palatul Eforiei Kretzulescu

Text Ei foto: Sabina Soare

Clddirea Eforiei Kretzulescu*, situatd pe un teren in pantd,

intr-un spatiu vag structurat, este rezultatul unor intervenlii

urbanistice incepute in anii I930: alinierea Caii Victoriei,

extinderea Palatului Regal Ei amenajarea Pielei Palatului. in
1 940, arhitectura elegantd cu accente renascentiste a imo-
bilului Eforiei, situat in imediata apropiere a Palatului Regal, se

incadreazd in cerin{ele estetice ale noii Pieie a Palatului, unde
toate clddirile au aborddri asemdnatoare. ffoto l, foto 2l
Proiectul este elaborat de G.M. Cantacuzino gi Duiliu Marcu,
antreprenor fiind inginerul Cesar Epure. Arhitectura clddirii
Eforiei Kretzulescu se agazd cu eleganld intre liniile Pie{ei

Palatului Regal Ei semnele istoriei locului. Arhitectul G.M.
Cantacuzino elaborase deja pentru Emanoil Kretzulescu, in
1934, un imobil de 6 etaje, in strada Pia{a Amzei nr. I l -15,
iar in 1935 incepe sd lucreze la clddirea ce uTma sd asigure
fondurile necesaTe ctitoriei de secol XVlll. De aceea, in
august '1935, eforul Emanoil Kre?ulescu cere Primdriei

sectorului I Galben noua aliniere. Primele planuri depuse,
semnate de cei doi arhitecli, sunt din ziua de 7 septembrie
1936, urmetoarele in 26 aprilie 1937. Pe 30 august 1938,
alte planuri refdcute, qi din nou altele in 5 decembrie 1938,

completate ulterior in 19 decembrie 1938. Ultimul set de
planuri semnat de cei doi arhitecii este din julie 1939.

Serviciul de Arhitecturd al Palatului Regal considerd dispro-
portionat viitorul porlic al bisericii prevdzut in proiect. De
aceea, colonada semlcirculard Ei arcadele care inchideau
perspectiva inspre palat au fost tdiate din proiect. ffoto 3)
Dupd nenumdrate amendri gi modificdri ale planurilor iniiiale
cerute de Primdria Municipiului, Serviciul Arhitecturii
Palatului Regal, Ministerul Artelor - Comisia Monumentelor
Istorice sau de Primdria Sectorului I Galben. in 2B martie

I938 este eliberatd prima autorizatie de construc{ie.
Autorizalia finald din I3 februarie 1939 prevede ca imobilr

sd fie situat la o distan{d de 10 m de ctitoria din 1722 a

boierilor Kretzulescu, iar indllimea Ei lungimea sd nu

depdgeascd 24 m, respectiv 72 m. Hanul este demolat in
luna mai a anului 1939, iar in 30 iunie se dd avizul pentru

noua aliniere gi incep lucrdrile de construc{ie. $antierul es

afectat de cutremurul din I 940 gi este posibil ca proiectul

fi fost modificat; cu certitudine existd transformdri in anii

l94B $i 1960. Dialectica dintre continuitate $i evolutie est€

prezentd in majoritatea proiectelor de arhitecturd ale lui

G.M. Cantacuzino Ei ale Iui Duiliu Marcu. in timp ce faladel
principale ale imobilului - executate in piatrd de aceeaEi

tonalitate cu cea a Palatului - sunt uniforme, bazate pe un

ritrn repetitiv, falada dinspre sud aminteEte efemer de veci-

han (foto 4). Cum de altfel o face Ei galeria monumentale c

pasaj comercial de la parter, a cdrei intrare este
printr-un rezaljt de colt cu trei travee. Din dosarul de auto-
riza{ie** qtim cd acest imobil urma sd fie extins: ,,privind
racoTdarea gi continuarea constructiei spre strada Sf. lonici
aceasta urmeazd a se studia la cererea de construclie a ca
parohiale, cdnd arhitectul G.M. Cantacuzino va fi invitat sd
prezinte planurile definitive", ceea ce nu s-a mai intdmplat.
Dupd na{ionalizare, imobilul devine sediul Centrului de
lnformatici Ei Documentare [C.l.D.) a Securitdiii Statului. ir

prezent, clddirea este folositd punctual, fiind cunoscutd pe

tru librdriile caTe au functionat la parlerul clddirii incd din
1941: Buchholz ffoto 5J, ulterior Dacia, astezi Humanitas.

* autorul a optat pentru grafia Kre?ulescu a acestui nume propriu
.- PMB, Seryiciul Arhive Acte Administrative,
fond Pnmdria I Galben, dosar 54 I /t 938
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Legendd foto:

1. Arhiva de fotografie

a UAR, fotografie aeriand

din anul 1959

2. Arhiva de fotografie

a UAR, fotografle aeriand

din anul 1959

3. PMB, Serviciul Arhive

Acte Administrative,

fond Primdria I Galben,

dosar 54 1 /l 938

4. Gheorghe Crutzescu,

Podul Mogoqoaiei, Ed.

Meridiane, Bucure$ti, 1986

5. Landesarchiv Baden-

Wuerttemberg Staatsarchlv,

Frelburg W134,

Nr. 031454b, Bild 1
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Un martor tdcut pentru trecut gi prezent

Autori: arh. loana Corbu - lC Studio
gi arh. Vladimir Nicula - VNBIA

A 4-a editie a Pavilionului de Artd Bucuregti _ Art Safarj Bu_
cureEti 2017 este organizate din nou intr_una dintre clddirjle
reprezentative ale oraEului nostTu _ Galeriile Kretzulescu, o
prezenld arhitecturald notabild in peisajul vechiului oraE"
Echipa responsabild cu elaborarea proiectului de amenajare
qi cu coordonarea acestuia este rezultatul fo4elor reunite a
doud birouri de arhitecturd: lC Studio _ arh. loana Corbu Ei
VNBIA - arh. Vladimir Nicula, ambii tineri, insd extrem de
rodati ca profesioniqti in domeniu, cu un inalt nivel de expe_
rienld dobdnditd in numeroase proiecte de anvergurd Ei
complexitate diferitd, Aceastd asociere oferd imbinarea per_
fectd intre o abordare aftistice Ei tehnicd, acoperind subtilita_
tile designului interior, dar incluzdnd qi o viziune arhitecturald
de ansamblu. Autorii au avut amabilitatea sd rdspundd in
exclusrvitate pentru igloo media cdtorva intrebdri care
explicd intentia arhitecturald gi fundamenteazd interventia.

Cum v-a{i apropiat de proiectul amenajdrii
Art Safari din acest an?
Proiectat la mrllocul anilor'30 de cdtre G.M. Cantacuzino,
ediflciul ne-a impresronat incd de Ia inceput prin imaginea sa
elegantd gi discretd, prin propo(iile echilibrate ale faiadelor,
intimitatea porticului gi, nu in ultimul rAnd, prin coerenla
spa{iilor interioare. Scopul pregdtirii gi amenajdrii unui evenj_
ment de o asemenea amploare, care anul acesta se va
intinde pe durata a 5 sdptdmani, a presupus sd cdutdm Ei sa
gdsim o balanid potrivitd intre vechi $i nou, temd recurentd
pentru orice intervenlie de acest gen, dar, fdrd doar Ei poate,
o provocare diferitd de fiecare datd.

Unde se defdgoard de fapt expozifia?
Expunerile sunt dezvoltate la etajele superioare ale clddirii
astfel: la etajul 2 se va prezenta expozi{ia centenard ,,Stefan
Luchian 9i lndependen[ii". al 3-lea etaj va gazdui. ca in

Proiect de amenajare Art safari Bucuregti 2017

fiecare an, cele mai importante galerii de artd din !ard,
al 4-lea etaj va fi rezeryat pentru evenimentul central al
Pavilionului, expozi{ia curatoriatd de cdtre Wim Waelput _
director qi fondator al K|OSK, un spaliu de expunere pentru
aftd contemporand din Gent, afiliat gcolii de Afta TKASK &
Royal ConservatoryJ. parlerul qi primul etaj sunt restr6nse la
o suprafatd mai redusd, ceea ce a determinat sd fie organi_
zate exclusiv pentru acces, recep[ia vizitatorilor, garderobe,
camera de pazd gi un bistro.

in ce a constat interven{ia voastrd?
in ce privegte proiectul nostru, principala tintd a fost sd
facem intervenlia cdt mai ,,invizibild" cu putlntd, cetd vreme
scopul expoziliilor este sd prezinte opere de artd, care ar
trebui sd rdmdnd principala atraclie a pavilionului, dar gi din
incercarea de a pdstra ,,spiritul,, originar al clddirii, gdnditd
ini{ial ca o completare subtile la contextul existent pe atunci
[vecindtatea Palatului Regal, actualmente MNAR, qi a
Bisericii Kretzulescu, exemplara pentru arhitectura de cult a
secoluluj al XVlll-leal. De asemenea, am incurajat pe to{i
membrii echipei implicate in organizarea evenimentului sa
pdstreze c6t mai mult din substanta autenticd a clddirii,
anume sd nu atingd niciunul dintre principalele sale
elemente constructive.

Care a fost miza sau caracterul deziderat
al proiectului de expozilie?
Partiul ini{ial $i majoritatea finisajelor de origine au ramas
neschrmbate, in afard de o serie de reparalii gi completdri
absolut necesare. Ne*am dorit ca palatul Eforiei Kretzulescu
sd fie perceput ca unul dintre personajele principale ale
evenimentului Art Safari r un martor tdcut al timpurilor
trecute precum gi al prezentului.
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West Podium Art Wall

PTO|CCI: WEST PODIUM ART WALL
Date interven{ie arhitecturald: 201 3-201 B

Status: in derulare

Proiectare de arhitectu16: James Carpenter Design Associates

Adresd: Hudson Yards, New York, NY

Text: loana lancu; Foto:OJCDA

Hudson Yards, programat pentru deschidere in anul 20'1 B,

este un nou cartier cu o suprafa{d de 1 0,5 hectare [26 de

acril pe partea de vest a Manhattanului, construit peste un

iost gantier feroviar. Complexul cu functiune mixtd este orga-

nizat in jurul unei pie{e publice care este adiacentd, la vest,

:dului Hudson. James Carpenter Design Associates au fost
comanditali de Related Urban pentru a proiecta Peretele de

add al cl6dirii comerciale situatd intre doud turnuri.

Precizdm cd in legislalia din SUA un procent semnificativ dln

valoarea totald a unei investitii construite este dedicatd artei.

in cazul proiectului din New York, Peretele de ar7d, cu olun-
gime de 300 de metri, devine falada magazinelor din ansam-

blul comercial Hudson Yard Ei stabilegte un ,,fundal" dinamic
pentru piata publicd. Aici, parcul Hudson River, High Line qi

Parcul Hudson qi Boulevard se intersecteaza cu Culture

Shed [recipientul de culturd - n. red.) Ei sculptura in trepte

semnatd Thomas Heatherwick. Gestul orizontal unic al Pere-

telui de artd capteazd simultan activitdtile cerului Ei ale pie{ei

amenajate, reflectdnd o repetare liniard a acestora prin finele
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