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Text: Ioana P`unescu

Spectaculoase, originale, multifunc]ionale, interactive
sau modulare, aceste instala]ii reprezint`, fiecare, câte
un r`spuns la o chestiune punctual` de estetic` sau
de func]iune urban` – r`spuns care, \n mod surprinz`tor, este cu atât mai general valabil cu cât problema
respectiv` abordat` este mai profund legat` de caracteristicile distinctive ale fiec`rui sit. Pornind, a[adar, de
la evidente diferen]e, specifice [i variate, se pare c`
ajungem, parcurgând un traseu care ne poart` prin
toat` lumea, la un set de posibile genuri proxime, pentru moment temporare, \ns` care ar putea genera, \n
viitor, o redefinire permanent` a spa]iului urban dificil,
abandonat, inactiv, \n reconstruc]ie sau \n c`utarea de
a ad`posti, temporar, noi func]iuni.

O serie de acoperi[uri mobile \n Preston:
PEOPLE’S CANOPY
Proiect: People’s Architecture Office; Client: In Certain Places;
Foto: People’s Architecture Office, ICP, Bernie Blackburn,
Tony Worrall, Neon Creative Studios
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Ora[ul Preston din Lancashire, Anglia, se confrunt` cu unul dintre inerentele fenomene
ale prezentului, [i anume muta]ia centrului de interes al localnicilor dinspre vechea zon`
urban` \nspre noile, confortabilele, climatizatele [i feritele de intemperii interioare ale
shopping mall-urilor.
|n dorin]a de a revitaliza grandiosul nucleu urban istoric, autorit`]ile locale din ora[ul
Preston, din Lancashire, [i platforma pentru interven]ii artistice urbane „In Certain Places”
au invitat echipa de la People’s Architecture Office s` creeze o instala]ie urban` capabil`
s` fac` fa]` imprevizibilei ploi britanice. Studioul a r`spuns cu un proiect de „arhitectur`
pentru evenimente [i arhitectur` ca eveniment” sau, mai exact, cu „12 acoperi[uri
retractabile care pot fi mutate, pedalându-le, [i pot fi extinse pe str`zi \ntregi, conectând
astfel varii spa]ii publice”, dup` cum explic` autorii.
Structurile au o \n`l]ime de aproximativ 6 metri [i au alocate 10 locuri pentru cicli[tii care
le mut`; strânse, au exact dimensiunea unui autobuz londonez pe dou` niveluri; iar
desf`cute, se pot \ntinde pe 12 metri lungime cu 10 metri l`]ime. Ulterior utiliz`rii \n
Preston pentru o suit` de festivaluri de muzic` [i de teatru urban, cele 12 acoperi[uri
mobile au ajuns, tot \n 2015, [i la Bienala de Arhitectur` [i Urbanism Bi-city din Hong
Kong, precum [i pe lista celor 5 finali[ti la sec]iunea Pop-up & Temporary din cadrul premiilor Architizer 2016.
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O solu]ie pentru lucr`ri de renovare \n Londra:
REFLECT LONDON
Proiect: Sculptivate; Client: Covent Garden; Foto: Sculptivate
Lucr`rile exterioare, de construc]ie sau de reabilitare, sunt una dintre sursele majore de disconfort \n
ora[, iar solu]iile sunt, \n genere, superficial concepute sau doar par]ial puse \n aplicare. |n cazul
Convent Garden, din centrul Londrei, se pare \ns` c` renovarea este doar un motiv \n plus pentru a
aduce, aici, \nc` o instala]ie urban` spectaculoas`.
Completând seria ini]iat` de lucr`ri semnate Charles Pétillon, Alex Chinneck sau Jeff Koons, agen]ia
londonez` de design Sculptivate a transformat o anvelopare de [antier \ntr-o desf`[urare grandioas`
de 3 000 de metri p`tra]i de module de oglind`, module dispuse \n unghiuri diferite, \n inten]ia de a
genera reflexii dinamice [i de a releva unghiuri neb`nuite. {i astfel, una dintre aripile cl`dirii cu arhitectur` clasic`, de secol XIX, a Convent Garden, devine, pre] de opt luni, cât vor dura lucr`rile de
renovare [i de amenajare a unui nou restaurant, geometrie abstract` [i minimalism contemporan.
Pentru a conferi o [i mai mare flexibilitate, toate cele 67 de module pot fi rearanjate [i reorientate astfel \ncât, pân` la sfâr[itul anului, Covent Garden s` capete nenum`rate alte fa]ete. Renovarea
marcheaz` \nceputul unei noi ere pentru iconicul reper londonez, dup` cum afirm` directorul de
crea]ie al Covent Garden, motiv pentru care vizitatorii sunt \ncuraja]i s` acorde un moment reflec]iei
asupra ideii de schimbare, de evolu]ie, de transformare, de deschidere de noi perspective.

O pia]` interactiv` \n Ierusalim:
WARDE
Proiect: HQ Architects; Client: Municipalitatea ora[ului Ierusalim; Foto: Dor Kedmi
Spa]iul urban al pie]ei Vallero, din centrul Ierusalimului, este unul dificil, „t`iat \n dou` de o linie de
tramvai [i plin de inevitabile echipamente urbane, inclusiv un punct de \nalt` tensiune [i o zon` de
reciclare”, dup` cum explic` arhitec]ii de la HQ.
Considerând c` o \ncercare de a reunifica acest spa]iu f`r` coeren]` nu ar avea mare succes, studioul a optat pentru a introduce, aici, \nc` un element, [i anume unul „fantastic” [i care s` eclipseze
\ntreg haosul altfel greu de reorganizat. Patru flori de mac, de nou` metri \n`l]ime cu nou` metri
diametru, au fost amplasate pe una din laturile pie]ei. Fiecare floare reac]ionaz` la mi[care, mai exact
se deschide, atunci când trec`torii ajung sub ea, [i se \nchide, odat` ce ei se \ndep`rteaz`. Pe lâng`
rolul de umbrel` pentru zilele caniculare, instala]ia Warde are [i rol de semnal: „atunci când tramvaiul
se apropie, toate patru florile se deschid, aten]ionându-i cei afla]i mai la distan]` c` e momentul s` se
gr`beasc` dac` vor s`-l prind`.” Practic, „spa]iul urban a \nceput s` reac]ioneze la diversele gesturi
ale celor care-l folosesc”, mai completeaz` echipa HQ Architects.
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