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URM~TOAREA EXPOZI}IE UNIVERSAL~ va fi g`zduit` de ora[ul
Milano, avånd ca tem` general` o problem` extrem de actual` a soci-
et`]ii contemporane, “Hr`nirea planetei, energie pentru via]`”. Pentru
realizarea pavilionului Romåniei, Ministerul Afacerilor Externe a
lansat un concurs de idei, deschis tuturor propunerilor [i solu]iilor
integrate, atåt prin intermediul ideii arhitecturale cåt [i al temei de
expunere, bazate pe originalitate, creativitate [i sustenabilitate.
Despre proiectul cå[tig`tor, "În armonie cu natura" (Living with
Nature), realizat \n asociere de Artline [i Adest Architecture, am avut
pl`cerea s` st`m de vorb` pe larg cu arh. Radu Teac` [i arh. Radu-
Petre N`stase, reprezentan]ii celor dou` birouri de arhitectur`. 
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Pavilionul Romåniei la Expo Milano 2015

rare a acestui demers, aceea a livezii ]`ra -

nului capabil` de a produce produse bio de

\nalt` calitate, din ce \n ce mai c`utat` pe

pia]a european`. Avem poate posibilitatea

de a trasforma \napoierea tehnologic`, eco-

nomic` [i administrativ` \ntr-un avantaj \n

care interven]ia uman` \n natur` s` fie cåt

mai discret` dar \n acela[i timp s` poarte

marca unor tehnologii contemporane nonin-

vazive. Noi ne-am dorit ca Pavilionul Romå -

niei s` \ntruchipeze sinteza dintre natural,

tradi]ional [i un mod de via]` contemporan

cu tehnologia aferent`. De fapt el este com-

pus din dou` straturi: primul, parterul, care

este un nivel de informare unde to]i pere]ii

interiori (exceptåndu-i pe cei exteriori,

struc turali, din lamele de lemn stratificat)

sunt de fapt pere]i media, unii dintre ei fiind

chiar pliabili pentru o flexibilitate total` a

spa]iului. Parterul este \mp`r]it \n patru zo -

ne tematice iar \n miez se afl` sala multi-

func ]ional` ce poate fi \nchis` sau deschis`

total. Apelånd la c`[ti de ultim` genera]ie [i

la tehnologia bluetooth, vizitatorul va avea

traducerea din casc` \n acord cu zona tema -

ti c` \n care se afl`. Astfel toate informa]iile

\n ceea ce prive[te aspectele esen]iale din

Ro månia; tradi]ie, biodiversitare, u

|n urma expozi]iei de la Shanghai din 2010,

cånd organizarea concursului pentru

desemnarea proiectului pentru pavilionul

Romåniei a suscitat o serie de controverse,

printre care cea mai important` a fost lipsa

consult`rii organiza]iilor profesionale ale

arhitec]ilor, \n ce m`sur` se poate vorbi

despre o evolu]ie a dialogului dintre insti-

tu]iile statului [i breasl`? 

Credem c` pentru Expozi]ia de la Milano

2015, fa]` de Shanghai 2010 a fost un pas

inainte \n ceea ce prive[te transparen]a [i

dialogul cu Ordinul Arhitec]ilor din Romå -

nia, \n cazul de fa]` reprezentant al breslei

noastre. |n primul rånd organizarea unei

competi]ii de idei reprezint` un lucru insolit

fa]` de Shanghai [i nu numai, iar partici-

parea unor membrii OAR \n juriul concursu-

lui garanteaz` un salt calitativ \n ceea ce

prive[te o mai corect` evaluare a proiecte -

lor. De altfel efectul acestor aspecte s-a con-

cretizat \n num`rul [i calitatea proiectelor,

fapt mai greu decelabil \n istoria unor con-

cursuri similare.

Tematica general` a Expo Milano face

referiri directe la agricultur`, un sector cu o

lung` tradi]ie \n Romånia [i cu un poten]ial

extraordinar pentru dezvoltarea ei \n viitor.

Cum se reflect` aceast` rela]ie dintre

tradi]ie [i modernitate \n proiectul dum-

neavoastr`? 

Este foarte important de men]ionat c` tema

Expozi]iei nu se refer` numai la ceea ce pri -

ve[te hrana Planetei ci [i la energiile regen-

erabile sau "verzi". Ideea care a stat la baza

proiectului nostru a fost aceea a unei intimi -

t`]i, a armoniei dintre tradi]ie [i modernita -

te. O influen]a puternic` a avut [i pozi]ia

Prin ]ului Charles fa]` de via]a, tradi]iile [i

bi odiversitatea din Transilvania. De aseme-

na, dup` discu]iile avute [i cu mari cultiva-

tori bio din zona Deltei Dunarii, zon` foarte

c`utat` \ntrucåt terenul este tån`r [i nepo -

lu at am ajuns la concluzia c` aceast` simbi -

o z` de care aminteam mai sus este drumul

pe care trebuie s` mearg` agricultura ro må -

neasc`. Tot de la agricultori am aflat c` sunt

mul]i ]`rani care fac agricultur` bio dar \[i

vånd produsele ca pe unele obi[nuite. Apo -

logia Prin]ului Charles pentru puritatea vie -

]ii din zonele vizitate din Romånia dar [i a -

ceste informa]ii venite din partea unor pro-

fesioni[ti ne-a c`l`uzit spre ideea generato -
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cercetare, economie etc. vor putea fi prezen-

tate prin acest sistem dinamic [i vresatil

cons tituit din sistemul de pere]i media

avånd la baz` tehnologia LED. Pentru a

facilita comunicarea prin intermediul acestor

display-uri, plafonul [i pardoseala vor fi albe

astfel \ncåt imaginile s` nu fie concurate \n

percep]ie de alte elemente. Intrarea, cu pe -

re tele lateral alungit sub forma unui nai, re -

alizat tot din lamele de lemn stratificat este

prev`zut` cu senzori care la trecerea vizitato-

rilor vor declan[a cåteva note generånd o

tem` muzical` izvoråt` din tradi]ia noastr`.

Este foarte important de men]ionat c` referi-

tor la aspectul energiilor regenerabile, zona

din dreptul plan[eului [i a p`måtului va fi

placat` cu celule fotovoltaice care vor aco -

peri o parte din consumul Pavilionului. De

asemena vom \ncerca \n limitele bugetului

ca [i geamurile de la parter s` aib` inserate

celule fotovoltaice ce vor contribui [i ele la

diminuarea consumului de energie electric`.

Pentru apa cald` menajer`, \n partea opus`

intr`rii sunt prev`zute dou` panouri solare

ce sunt amplasate peste zona instala]iei de

tratare a apei care antureaz` construc]ia.

Al doilea strat este destinat restaurantului [i

gr`dinii unde vor cre[te legume din soiuri

romåne[ti. Restaurantul este \ntrupat sub

forma unei locuin]e tradi]ionale interpretat`

\ntr-o cheie contemporan`. Pentru o vizibili-

tate mai mare c`tre gr`dina ce o \nconjoar`

casa are pere]ii din bårne ce se \mbin` \n

mod tradi]ional la col]uri, bårne care \ns`

alterneaz` cu få[ii din geam de aceea[i

\n`l]ime. Construc]ia acoperit` cu stuf, prin

stre[inile generoase invoc` prispa ca ele-

ment important al tradi]iei romåne[ti, ca

fac tor mediator \ntre exterior [i interior. |n

centrul restaurantului se afl` zona de pre -

zen tare [i vånzare ce are deasupra un ele-

ment compus din patru fe]e media, unde

sunt prezentate produsele culinare din di -

ver sele col]uri ale ]`rii dar [i filme [i imagini

ce contureaz` profilul Romåniei.

Acoperi[ul din stuf [i gr`dina sunt elemete

ce respect` spiritul expozi]iei, organizatorii

cerånd prin regulament ca peste 50% din

acoperire s` fie de natur` vegetal`. Nu cre-

dem c` este lipsit de interes faptul ca gr` di -

na va fi irigat` printr-un sistem de picur` -

toare care va fi alimentat dintr-un rezervor

amplasat \n p`månt ce va acumula apa din

ploi. De asemena va fi folosit` [i apa prove -

nit` din condensul instala]iei de climatizare.

{i dac` tot vorbim de aceast` instala]ie, ea

va fi ascuns` la parter \n plafon iar la etaj

aparatele vor fi amplasate sub restaurant pe

\n`l]imea de 50 de centimetri a p`måntului

din gr`din`, astfel c` instala]ia respectiv` nu

va avea nicio ingerin]` asupra designului

interior. Restaurantul va fi [i el contrastant,

astfel c` pe lång` bårnele, pardoseala din

lemn [i stuful de pe acoperi[ vor coexista

display-uri LCD, placaje din sticl`, cabluri

din inox etc., toate acestea fiind \n slujba

ideii noastre de a eviden]ia armonia dintre

natur`, tradi]ie pe deoparte [i tehnologie pe

de alta. Aceste contraste natural-tehnologic,

tradi]ional-contempornan credem c` se pot

decela [i \ntre cele dou` niveluri, parterul

neutru, \nzestrat cu mult` tehnologie [i

restaurantul, casa tradi]ional`, interpretat

\ntr-o manier` contemporan` [i gr`dina care

o \nconjoar`. De fapt Pavilionul \nsu[i

\ncearc` s` g`seasc` r`spuns la problema

coexisten]ei dintre tradi]ie [i modernitate, [i

de ce nu \ntre urbanitate [i natur`.

Una dintre cerin]ele competi]iei a fost aceea

de organiza spa]iul de a[a manier` \ncåt s`

ofere vizitatorilor, \n cadrul unei vizite de

scurt` durat`, informa]ii relevante despre

Romånia. Mai mult, conform estim`rilor,

pavilionul va fi vizitat de aproximativ 1 000

de persoane/or`, ceea ce implic` un parcurs

expozi]ianal cåt mai eficient. Cum r`spunde

proiectul propus acestor nevoi? 

Credem c` sistemul de pere]i media va fi o

solu]ie destul de direct` [i far` echivoc de

informare, avånd \n vedere versatilitatea, di -

namica dar [i dimensiunile panourilor me -

dia. Problema va fi \n alegerea materialelor

care vor fi prezentate. Tehnic, la dispozi]ie

ne vor sta imagini, filme (care vor rula unul

sau mai multe pe acela[i perete) [i sunete.

C`[tile conectate prin bluetooth la imaginile

din zona unde se afla vizitatorul vor facilita

receptarea cåt mai fidel` a informa]iilor. De

asemena accesul facil la etaj pe dou` sc`ri

exterioare dar [i cu ajutorul unui ascensor

vor contribui la parcurgerea Pa vilionului.

Me niul din restaurant, constituit din månc` -

ruri tradi]ionale din diverse zone ale Ro -

måniei cu legume culese din gr`din` va fi [i

el prezentat atåt concret \n vitrine cåt [i pe

display-urile LCD suspendate de aco peri[.

Tot pentru fluen]`, circula]ia \n Pavi lion va fi

ghidat` [i de scenografia dat` de liniile cu

LED (strip-uri) amplasate pe fie ca re lamel`

din lemn stratificat de pe conturul parteru-

lui, care prin mi[care vor indica sensul de

vizitare dar [i pozi]ia sc`rilor de la etaj.

Competi]ia a vizat atåt proiectul de arhitec-

tur` al pavilionul cåt [i elaborarea temei de

expunere. |n ce m`sur` reu[esc cele dou`

aspecte s` dialogheze pentru a oferi vizita-

torului o experien]` unitar` [i memorabil`?

Credem c` prin faptul c` ne-am prezentat

\mpreun` cu o echip` de concep]ie, publici-

tate [i organizare de evenimente, constituie

un avantaj. Lucrul \n echip` [i faptul c` noi

ca arhitec]i suntem liderii acestei grup`ri ne

confer` avantajul de a fi mereu informa]i

despre tema [i forma evenimentelor astfel

\ncåt putem face acordul fin al acestora cu

forma [i spiritul Pavilionului.

Conform regulamentului, proiectul

cå[tig`tor urmeaz` s` fie dezvoltat \n urma

consult`rilor cu organizatorii expozi]iei. |n

ce stadiu se afl` \n prezent proiectul [i ce

modific`ri semnificative a suferit? 

|n primul rånd, marele nostru regret este c`

dup` \ndelungi discu]ii cu organizatorii,

ace[tia ne-au redus drastic oglinda de ap`,

mai ales din fa]a Pavilionului. Pentru noi

apa are \n economia proiectului mai multe

conota]ii; \n primul rånd ne duce cu gåndul

la privilegiul de a avea Delta Dun`rii, ele-

ment important pentru profilul natural al

Romåniei, iar apoi apa, de ce nu, este [i un

simbol purificator, purificare de care are

atåta nevoie societatea romånesc` de ast`zi.

Bine\n]eles c` a trebuit s` facem mai multe

modific`ri \ncepånd cu treptele, toaletele,

vestiarele etc. din necesitatea de a ne sin-

croniza cu legile [i normele italiene de con-

struc]ie. Acum am trecut de faza proiectului

preliminar [i ne afl`m \ntr-o faz` similar`

unui proiect de autoriza]ie de construc]ie

urmånd a fi elaborat caietul de sarcini. 

Plan parter. Etapa a doua

Fluxul apelor pluviale. Prima etap`


