
Între intervenţiil e viitoare propuse în zona .P i e ·ţei Unirii 
figurează ~i clădirea de la nr. 7 de pc frontul nordi c, în care a 
fun c·\:ionat unul dintre ce le mai apreciate hanuri a le oraşu
lui. După transformări su cccs ive, faţade Ic c l ă dirii au in serat 
în frontul pieţe i un vo lum I ips it de orna mente. Dest in ată în 
prezent fun cţ iunii de şcoa l ă primară, pentru această c l ăd ire 
se propun e revenirea la vechea J'un cţ i onalitaLe ş i integrarea 
s tilist i că în specificu l pieţe i. 

U n prim rezultat al preocupări l or de rev italizare a Pieţe i 
Unirii îl reprez intă can a li zarea interesului spre aceast~ zonă 
urban ă. E fe ctul puterni c asupra populaţiei, echi va lent în
tr-un anume sen s cu o rcdcscopl'rirc a o raşului , s-a so ldat cu o 
scrie de informaţ ii ofe rite proie ctanţilor ş i chiar cu partici
parea directă la acţiuni le din zonă. AsLfe l , încercă rii de 'reve
nire la culoarea vio let l' o l osită iniţial la zu gr[1virea ' c lădirii 

nr. 9 de pc fron'llil n ordi c, gustu l co ntemporani s-a opus detc r
minînd schimbarea cu !ori i. 

Rea lizat gradat, pro cesul de în su ş ire a aces lui spaţiu, ca 
ambiant rev ita lizat, presupun e continuarea lu crări l o r pentru 
rcad.u ce rea vadu lui comercia I, prin amenajarea tuturor parte
re lor clin piaţă cu fun cţ iuni ca re să pol a rizeze interesul pu
blicului, abordarea constru c·ţii l or în întreg ime, cu introdu
cerea confortului m odern , revenirea la b ombamentul ini ·ţia l al 
pieţ· e i, repararea şi amp lasarea la subso l a parca jelor de ca re 
du ce lipsă „Cetatea". 

Rea lizarea acestui amplu pro ces de rev ita lizare a Pie ţei 
Unirii trebuie le gată . el e lu cră ril e propu se în întregu l ca rtier 
„Cetate", g îndit ca o rg'anism complex ş i unita r, care sr1 in c lud ă 
ş i zona v ii'l oru lui centru c iv ic mode rn. 

METODA STRATURILOR SUPRAPUSE ÎN PROIECTAREA DE ARHITECTURĂ 
EXEMPLIFICARE ÎN PIAŢA UNIRII DIN TIMIŞOARA 

I. U1u•lc a s pcl'lc ale Jll'OÎl• ttă rii :itllralc 

I.1. Proiectarea ind11stria l ă ş i aC'l i\'i ta lea de co n cepţ ie 
în genera l, aşa cum se mai pntcLicl\ în tă, s înt tr ibutare modu
lui de gîncl ire care a ge neral pr im a reY o lu ţi e indu stri a l ă, (a l 
doilea va l clupă terminolog ia lui Tof'Jler). Rezo lvarea proble
melor de proiect are şi concep·ţi c se bazează în m arc pc două 
operaţi i: 

a) re ducţia (I imita rea !'actori lor ce se ia u în considerare 
în generarea so lu ţ i e i); 

b) supe rizarea (a legerea unui s in gur !'acto r sau para
metrn ca domin ant ş i centrarea rl'zo lvăr ii de a·n sa mblu pe 
operarea cu e lr menlul domin ant, ce il a lţ. i Jactori rămînînd 
secundari). 

Pentru perioada indu st ri a l ă „c la sică" (sec . X IX - mij
locu l sec. XX) acest mod tipic de operare poate fi găsit ş i 
în domeniul art ist ic: în literatură, unde d omin ă romanul cu 
personaje principa le şi secundare, cu un fir nara t iv prin cipal 
şi ce le lalte aspect e a le naraţ iunii împinse în umbră de acesta, 
sau în muzică unde domină armonia ş i dezvo ltarea liniară 
a temelor principale, în daun a contrapunctu lui , a dezv oltării 
temelor secundare . 

1.2. În arhitectură acest mod el e proiecta re, îndt domi
nant, se manifestă prin rezolvarea preferenţială a unui aspect 
a l c lădirii în dauna ce lorla lte , acest aspect devenind domi
nant şi generînd forma. Astfe l ex istă arhitecturi în ca re do
mină rezo lvarea aspecte lor fun cţional e cu n eglijarea esteticii 
sau rezo lvarea chinuită a t emat icii , sau arhitecturi în care 
forma geometrică predomină, generînd aspectu l final în 
fun c·ţie de rapoarte matematice rigide (raţiona li sm, construc
tivism), sau arhitecturi în care rezolvarea structurii de rez is
tenţă comandă forma. Tendinţa genera l ă este el e a obţine 

o rezolvare monocordă centrată. pe un singur c lement generator 
de formă . 

De exemplu , în urbanismul ,,modern" (sec . XIX-XX) 
oraşul est e împărţit în „zone", fiecare cu o funcţie dominantă 
(industrie, locuit etc. ) care le sufocă pe ce le lalte şi sărăceşte 
ansamblul. 

arh. IOAN A NDHE.E SC lJ 

1.3 . ln domeniul part icular a l interverrţii lor în ' casc 
vechi , proiectarea tracliţ i onal [t a ere i industriale propune 
următoare l e l'ormul c: 

- refacerea case i vechi înlr-un s Lil is lori c coerent, sau 
- refacerea casc i vechi sau a pă l"ţi lor ci in ea supu se inte r-

vcnt ie i într-un sli l m odern f ă r ă ni c i un compromis . 
Ambe le so lu ·ţii sînt n esat i sfăcătoare ş i suferă de limitări l e 

sti lului actua l de proicclarc în gcoera l: s implifi care ş i să ră
cire; acest mod el e lu cru a.Lît „cJe efi cient vreme ele ap roape 
d ouă seco le nu mai !'ace l'aţ ă cornplex i tă ·ţ ii crcscînclc a. pro
bleme lor. 

li. Metode noi de r11·0i1•t·l:ll'C 

Il.1. În act ivitt1 Lca el e creaţie, fi e ca şt iinţi[ică sa u de 
proiec la re tehno l ogi că ş i chiar în arte, îşi face loc, în ultima 
vreme, o nouă orienlme , m a i apropiată de complex ita1ea cc 
caracterizează noua perioa d ă a ce le i de- a doua revoluţii indus
tria le (sau „al trei lea Yal " Tofl'ler) . 

Noi Ic orientări se man iJcstă prin preforill'ţa marcată 
pentru: 

- complex itate în locul re ducţi e i (evid enţ:ierea cit mai 
multor e lemente ş i core l a ţ ii) ; 

- s1ratificarc (a legerea mai multor factori dete rmi
n anţi în rczolvan' a de an sa mblu , cu evidenţierea c l ară a auto
n omie i re lative a plmrnrilor în ca re aceşt i a acţionează). · 

Metoda genera l ă s-ar putea numi „a straturi lor supra
puse", deoarece constă în rezolvarea probleme lor ridicate el e 
fi eca re factor în parte CÎ't mai complet (fără ev idenţierea el e 
factori dom inairţi) ş i suprapuu erca clupă anumite regu Ii a 
rezultate lor, aşa cum se suprapun foi le unui tort . R ezultatul 
nu mai este uniform ş i om ogen, ci comp lex, coerent la nive lul 
diferite lor planuri fun cţ i onale ş i răspunde cu ega lă intensitate 
la un m are număr de so liciU1ri. 

Această gînd ire o găs im în m atematici - teoria „topos
urilor", informatică - con ceputul de „paralel processin g" 
în proiectarea de aeronave - „stabilitatea dinamică", dar ş i 
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în lilcratu ră , în cărţi care dezvoltă cîteva acţiuni paralele cu 
ega l ă intensitate sau reiau aceeaşi problemă din puncte de 
vedere total diforitc, în sfîrşit în muzică, unele asistăm, 
la s[îrşitu I armonici şi tematicii dominante, în favoarea 
unor „s itua ·ţii" muzicale complexe ce rezultă clin supra pune
rea de „planuri" sonore necorelate şi total diferite unc ie de 
altele. 

II.2 . ln arhitectur[t acest mod de operare se mani[est~t 
în chip specific la nive lul tuturor palierelor de proiectare: 

a) în arhitectura de interior sub numele de a rhitectură 
a „fragmentă rii" sau „new-wawe", prin realizarea de ambiente 
complexe compuse din clemente disparate, aparent neco relate, 
dar care permit un răspuns cuprinzător la o gamă largă de soli
cităr i şi pretenţii; 

b) la nivelul arhitecturii de obiect unde „e liberarea" 
proiectă rii de constrîngerile uniformizării şi corelării stricte 
a e lemente lor duce la rezultate spectacu loase, de neconcep ut 
înainte: autonomizarea faţadelor sau a unor co mponente 
volumetrice de restul casei, autonomizarea relativă a struc
turii purtătoare şi a faţadei sau volumetriei, care se rezolvă 
fiecare în parametr i optimi participînd împreună la o imagine 
complexă etc.; 

c) la nivelul sistematizării (deocamdată doar în pro iecte) 
unde permite rezolvarea autonomă a circulaţiilor, dotărilor, 
fluxurilor, microzonelor şi suprapunerea rezultatelor într-un 
complex spectaculos şi super-performant. 

II.3. 1n domeniul intervenţie i î11 case, respec tiv zone 
istorice, această metodă dă roadele ce le ma i spectaculoase, 
aici acumulîndu-se, în ultimii ani, o expe rienţă extrao rdinară 
pc pfan inte rnaţiona I. 

Vechea dilemă : „sau totul vechi sau totul modern " a fost 
depf1şită prin noua viziune: „şi vechi ş i nou simultan" . 

Vechile a nsambluri şi clădiri istorice sînt în gweral 
greu adaptabile fără unele modifică ri la folosirea contempo
rană. 

Potrivit noii metode de proiectare, adaosurile nu intră 
în conflict cu structurile existente: casele vechi bine restaurate 
constituie un fel de strat suport peste care se adaugă, corect 
şi complet rezolvate, fi ecare cu prez e nţa şi individualitatea 
lui, straturile următoare de echip am , nt, mobilier, dotări, 
signalectică. Aşezate „tra11sparent" unele peste altele şi 
dialogîncl cu vechiul suport, aceste straturi compun o im:tgine 
nouă, complexă, specifică modului în care epoca revoluţiei 
t ehnologice î~i apropie moştenirea urbană: fără să o ascundă 
sub un „modernism" de circumstanţă, dar şi fă ră sr1 o aducă la 
omogenitatea prăfuită a exponatului ele muzeu. Sute de case 
şi cartiere, vechi fabrici şi depozite clin toată lumea „re no
vate" în acest [e l, care constituie un dialog între vechi şi 
nou, atrag ş i in c ită la participare mii de oamwi. 

Thc aulhors or the two articles on thc Union Scruarc in Timişoara 
·deal willt poinls of view meant to inform thc reader on thc rc-modelling 
.intcrvcntions ancl the devices of urban rennovation which took place in 
t his ensemble of thc town 's historica l nuclcus, inchtdin g lmild (ngs in 
.thc baroquc slyle (thc 18th cc ntury). 

The remondellin g, considcring the co'tcrent histor ica l aspect, was 
·done by fa~adc and decpcr-interventions (arrangements of interior, co:n
rnercial spaces, inner yards). As a whole, a new method of dcsig11 was 
used, Lhat of s11perposed laym·s, by which the problems raised by each 

III. Piaţa Unirii - un cx1rnrimcnt în rcnovarca- ·ttdJimă 
".'~ 

III.1. Ansamblu caracteristic al „Cetăţii" timişorene, con-
ţinînd edificii valoroase - Domul, Episcopia sîrbească, 
Palatul guvernatorului şi fronturi de lo cuinţe vechi, Piaţa 
Unirii" a fost supus[t de un număr ele ani unor procedee de 
renovare urbană. 

Începutul a fost făcnt în chip tradiţional cu intenţia de 
a reface aspectul istoric coerent al ansamblului. Operaţia 
a avut Joc în două etape, de intensităţi diferite: 

a) refacerea faţadelor şi recîştigarea aspectului tradiţio
na l al ansamblului; 

b) interve nţii în aclîncimc - amenajări ele spaţii comer
ciale, curţi inter ioa re, tot în spiritul unificării aspectelor 
iniţiale . 

Exemplul cel mai interesa nt îl constituie remodelarea 
vechii clădiri a T.C.M.T.-ului (arh. S. Sturclza) atît la exte
rior cît şi în interior, în curtea interioară şi subsol, parţial 
în restul nivelelor, cu accentul bine pus pe spaţiile semni
ficative . 

Deşi ele tip oarecum tradiţional, inte rvenţia impres io
nează prin dez involtură, abilitate, efect scenografic şi consti
tuie un tip de operare bine dete rminat, epuizat în procesul de 
renovare a pieţei. 

III.2. Următoarea etapă - trecerea la „sensibilitate" mai 
mult decît la metoda „su prapunerilor" o co nstituie renovarea 
Palatului Guvernatorului, exemplu ele tranziţie către o nouă 
orienta re . Faţadele şi principa le le spaţii inter ioare se refac 
omogen într-un chip tradiţional, în schimb în curtea inte
rioară se propun e o structură mode rnă ele acoperire în con
trast cu vechiul suport, co mpunîncl o imagine complexă, 
neomogenă , susţinută şi prin e lem l! ntele de detaliere. 

Un pas înainte -în sensul afirmării metodei-îl consti
tuie magazine le ele la nr. 5, unele proiecta rea a fost condusă 
delibera t spre „stratificare". Cele două spaţii istorice - încă
peri boltite, identice, el e cca 90 mp fieca re - au fost supuse 
unei proceduri identi ce în principiu, dar diferit deta liate: 
restaurarea stratului suport istoric, „împachetarea" lui în
tr-un înve liş geometric (reţea rectangulară pe reţ i - pardo
sea lă, care la m agazinul alim '! ntar m a i comportă o super-reţea 
spaţ.ială ele rigle ş i stîlpi) care nu-l acop e ră integra l şi, care, 
la rîndul său, constituie suportul celui de-al treilea strat: 
mobilierul şi dotările, puternic individua lizate ş i autonome 
ca factură stilistică [aţă de restu l compoziţiei. 

ln concluzie, o compoziţie s imulta nă pe trei paliere dife
rite, oferind atît adecvare funcţiona l ă cît ş i o imag ine com
plexă şi diversificată. 

Extinderea metodei ar putea să se producă tot în acest 
„teren" privilegiat al experienţelor ele ren ovare - Piaţa 
Unirii, prin am najarea complexă şi a cazarmei - o clădire 
în formă ele „U", care ar putea adăposti un muzeu ele eco logie. 

sepa rate element could be solved as co n plete ly as possible (without 
pointing out the do ,nin ati ng factor s), for adapting old buildings to 
contemporary uses, clrnnges included. Unte1· these aspects, the remoclel
ling or the Union Square in Timişoara represents a pattern of urban 
rennovat ion, a process or r cjuvenatin g which is connected with the 
works env isaged in tl1e whole district „Ce tatea", conceived as a complex 
and u11itary zone , enevtually inclu ding the a rca of the future modern 
civic ce nter. 
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