
MAZZOCCHIOO

“Ion Mincu” University Press
Bucharest, 2018





T A B L E   O F   C O N T E N T S 

Mazzocchioo#4 Thesis. Bucharest– The Diffuse Built Heritage   Ștefan Simion          4                                                                   

THE DIFFUSE BUILT HERITAGE | STUDENTS’ SURVEY OF  THE CITY    

Archiving                                                                      Cosmin Georgescu                  10
Poiana Florilor 14                                                                                                          14
Regina Maria 21                                                                                                            18
Regina Maria 25                                                                                                            22
Regina Maria 11| The church                                                                                        26
Patriarchal Residency                                                                                                    36
Patriarchal Palace                                                                                                          44
Regina Maria 32                                                                                                            52
Gladiolelor 5                                                                                                                  56
Regina Maria 86-88                                                                                                       60

POLEMIC

Heritage                                                                           Florian Stanciu                     66
Is the built Heritage about History or Architecture?       Luca Ortelli                           72
Does Nostalgia confine the evolution of the City?          Doina Ruști                          76
Is the Built Heritage Adaptable?                      Oana Bogdan & Francis Carpentier    80
Is the Built Heritage Administrative or Ontological?       Vlad Alexandrescu              84
Preserving History leads to Museification?                      Hanna Derer                        88
Is the Beauty of the Built Heritage Objective?                 Ștefan Ghenciulescu           92
Does History contain the Project?                                    Bogdan Mincă                     96
Is Oldness a value in itself?                                              Cristian Bădescu               100  

EPILOGUE | STUDENTS’ PROJECTS

Untold poems  |                                              Andra Nicoleanu   |   NOSTOS              10
Students’ projects. Excerpts                                                                                        108



4



5

                                                                                 Ș t e f  a n    S i m i o n 

Mazzocchioo #4
Bucharest. The diffuse built heritage

The more you get to know Bucharest, the harder it is to name with precision 
those key ingredients that endow the city its character. Things seem contradictory, 
yet obvious: there is the eclectic built heritage, and there is the routine of habits 
and ways of life of its inhabitants. The charm of living here grows out of the fanta-
sies and desires of those contributing to the various local traditions (such as coffee 
makers, publicans, booksellers, writers, craftsmen, etc.); but this charm is defi-
nitely decided by the décor that forms the background onto which life unfolds: 
the visible forms of the streets and of their houses, the planted cooling courtyards 
opening towards the street and hinting hidden backyards to enjoy a tea or a talk, 
the beautiful decorations of old houses and their window frames and  awnings and 
so on. The traits of the city are visible in the ensemble of typologies of the houses 
in relation to their plots, despite the sometimes brutal push of the new building 
speculation. The city is what bounds us together, it is the plateau that makes Co-
habitation possible; it is the place that fundamentally allows fantasies and desires 
as different as possible to arise. Coming from the Past, the City is Patrimony.

MZCH#4 focuses on a historic neighborhood in the center of Bucharest in its at-
tempt to see the true nature of the built heritage which cannot be conferred only 
by the extraordinary objects, those listed by the Ministry of Culture. The radical 
strength of the built heritage derives from the city itself, with its unpredicted 
development and the sometimes improvised buildings; and also and most impor-
tant it grows out of that will of universality visible in many of its houses when 
the nobility of architecture is built into place: piano nobile, majestic entrances, 
elaborate attention to the details of the windows, profound and elegant vertical 
stratifications of the volumes (from pedestal and going up to the ending towards 
the sky by use of eaves with beautiful rhythmic carpentry elements). All these are 
part of the diffuse built heritage of the city, a quite, silent patrimony that isn’t 
always shining in the isolated architectural object, but in the confessed richness 
that the ensemble offers for inhabitation.
MZCH#4 – the Diffuse Built Heritage is structured around the research that 
took place in the studio of the 3rd year of study from UAUIM led by professor 
Florian Stanciu in the academic year 2017-2018. Their gaze focused on the
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neighborhood behind the Patriarchal Cathedral: typical houses spread around 
the urban tissue, also landmark monuments – a comprehensive fragment of 
the Bucharest of the 19th century and of the beginning of the 20th century. By 
means of words, drawings and models, students have been invited to grasp that 
structure of the city that we, inhabitants, may not see anymore as we have grown 
used to it. A certain beauty that is profound, diffuse, hidden and yet in plain 
sight – has been sampled and put forward. This survey led by the pedagogical 
team*, although deeply focused on the real world, is fascinated by the imagina-
tion that tries to overcome the boundaries of the realism**; targeting towards a 
new architecture that builds the city today, the studio project is in search of the 
delicate awareness of interventions in the historic city.

During nine weeks of the 2018 autumn, MZCH#4 has presented a students’ 
survey of the diffuse built heritage of an old neighborhood of Bucharest, con-
junctively with the insightful contributions of our guests who answered ques-
tions trying to name the implied untold polemic meanings of the too-vast 
concept of Built Heritage: Administrative and Ontological – Vlad Alexandrescu, 
History and Project – Bogdan Minca, Museification – Hanna Derer, Nostalgia 
and Evolution – Doina Rusti, History and Architecture – Luca Ortelli, Adapt-
ability – Oana Bogdan & Francis Carpentier, Objectivity – Stefan Ghenciulescu, 
Oldness – Cristi Badescu.

Cu cât cunoști mai bine Bucureștiul, cu atât e mai greu să numești cu pre-
cizie acele ingrediente care îi conferă caracterul particular. Lucrurile par, 
pe rând, contradictorii și evidente : de la fondul construit eclectic și până la 
cotidianul obiceiurilor și modurilor de viață ale locuitorilor săi. Farmecul 
vieții în Bucuresti ține atât de fanteziile și dorințele celor care contribuie 
la câte o tradiție locală (cafegii, câricumari, librari, scriitori, meșteșugari, 
etc.); acest farmec ține însă în mod evident mai ales de decorul în care viața 
se desfășoară : de forma vizibilă a caselor și străzilor sale, de grădinile care 
vara emană o răcoare minunată spre stradă și anunță ascunzișuri către fundul 
curților, de decorațiile caselor vechi, de tâmplăriile și marchizele acestora. 
Trăsăturile orașului sunt vizibile în suma tipologiilor caselor care se așează 
pe parcelarul vechi, chiar dacă acesta este forțat astăzi să permită noilor 
miraje de dezvoltare (economică) să își facă loc. Orașul este ceea ce ne leagă, 
platoul care face posibilă conviețuirea și locul care, în mod fundamental, face 
ca fantezii și dorințe atât de variate și câteodată controversate să se nască. 
Venind din trecut, Orașul este Patrimoniu.
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MZCH#4 privește către un cartier istoric din centrul Bucureștiului în încer-
carea de a vedea adevărata natură a patrimoniului construit : nu doar obiecte 
extraordinare, listate pe lista de la ministerul culturii, ci orașul în sine, cu 
neprevăzutul său, construit și din improvizații și accidente, dar și cu o dorință 
de universalitate vizibilă în multe din casele sale atunci când anumitor 
trăsături li se conferă forma arhitecturală nobilă la care aspiră : piano nobile, 
intrări maiestuoase, marchize, ordonanțe ale golurilor, profunde și elegante 
structurări verticale ale volumelor (de la soclu și urcând tocmai până la 
încheierea volumului cu streșini ritmate de frumoase elemente de dulgherie), 
etc. Toate acestea constituie patrimoniul difuz al orașului, un patrimoniu 
liniștit, care nu întotdeauna strălucește în obiectul izolat, ci în bogăția pe care 
ansamblul o mărturisește și o oferă spre locuire.
 MZCH#4 – Patrimoniul Difuz este construit în jurul căutărilor atel-
ierului de an 3 condus de profesorul Florian Stanciu* la UAUIM în anul uni-
versitar 2017-2018. Privirea lor s-a concentrat asupra cartierului din spatele 
Patriarhiei : case din țesut, dar și monumente reper ale zonei – un fragment 
comprehensiv al Bucureștiului secolului 19 și începutului de secol 20. Prin in-
termediul cuvintelor, desenelor și machetelor, studenții au fost invitați să vadă 
structura orașului cu care noi, locuitorii, ne obișnuim atât de tare încât câteo-
data nu o mai vedem ; este prelevată o frumusețe profundă, difuză, ascunsă, 
deși la vedere. Privirea condusă de echipa de atelier, deși total concentrată 
asupra lumii reale, este fascinată de imaginația care încearcă să depășească 
granițele realismului**; țintind către o nouă arhitectură care construiește 
orașul de azi proiectul de atelier vizează sensibilitatea intervențiilor în țesutul 
istoric.

                De-a lungul a nouă săptămâni din toamna lui 2018, MZCH#4  a 
prezentat analiza unui vechi cartier bucureștean așa cum a fost văzut de către 
studenții atelierului 34, precum și o serie de contribuții din partea invitaților 
MZCH#4 care au răspuns întrebărilor noastre încercând să numească unele 
subînțelesuri nerostite și polemice ale încăpătorului concept de patrimoniu: 
Administrativ și Ontologic – Vlad Alexandrescu, Istorie și Proiect – Bogdan 
Mincă, Muzeificare – Hanna Derer, Nostalgie și Evoluție – Doina Ruști, 
Istorie și Arhitectură – Luca Ortelli, Adaptabilitate – Oana Bogdan & Francis 
Carpentier, Obiectivitate – Ștefan Ghenciulescu, Vechime – Cristi B.

* Pedagogical team:  Florian Stanciu, Tudor Elian, Cosmin Georgescu
** Paraphrase of Milan Kundera’s words from The Curtain: An Essay in Seven Parts

* Echipa de atelier:  Florian Stanciu, Tudor Elian, Cosmin Georgescu
** Parafrazare a lui Milan Kundera, Cortina. Eseu în șapte părți, ed.Humanitas, 2008, p.56



8



9

              

         THE DIFFUSE BUILT HERITAGE

Archiving                                                                      Cosmin Georgescu                  
Poiana Florilor 14                                                                                                          
Regina Maria 21                                                                                                            
Regina Maria 25                                                                                                            
Regina Maria 11| The church                                                                                        
Patriarchal Residency                                                                                                    
Patriarchal Palace                                                                                                          
Regina Maria 32                                                                                                            
Gladiolelor 5                                                                                                                  
Regina Maria 86-88                                                                                                       



10

Archiving



11

C o s m i n   G e o r g e s c u



12

I think that one of the worst fears one can truly fear is forgetting, especially the 
fear of being forgotten, of oblivion, of leaving no trace behind in this world, 
of not being remembered. Oblivion is like never having existed. The fire at the 
National Museum of Brazil in September had irreversibly destroyed an entire 
archive, including documents related to Indigenous populations sine qua non an 
evanescence of this information could be produced, a social amnesia, a “loboto-
my of Brazilian memory”. Its consequences were compared to the destruction of 
The Great Library of Alexandria, which led to the disappearance of the largest 
archive of sources and knowledge in the ancient world.
In the sense of fears of oblivion and related to social amnesia, preserving the 
present, keeping our knowledge about our civilization has become a current 
concern. Time capsules have become a tool to combat these fears if historical 
sources would suffer an eradication, thus helping future historians and anthro-
pologists to know and understand the past. Most capsules are thought to be 
accessed after a predetermined period of time. Such an archival approach is 
the Memory of Mankind project of preserving human knowledge that does not 
focus only on its end points, the origin and access to the archive, but aims to be 
reviewed and updated periodically, every 50 years. The preservation of informa-
tion has been carefully studied, the contents of the archive being engraved on 
ceramic tablets inspired by the Sumerian clay tablets, carrying sempiternal in-
formation, deeply deposited in the world’s oldest salt mine, the natural environ-
ment with the best archival properties.

Social memory is nowhere more present, more publicly enshrined than in the 
built monument. Architecture resides in two distinct ways: the built artifact and 
its representation. The built one is the subject of quotidian appropriation, it is 
rather a versatile body that transcends the project, reveals a series of fundamen-
tal deficiencies, is modified inextricable by changing needs, ages and weathers. 
In this sense, archiving and preservation of representations is a project per se 
that compensates for the imperfections of the building and provides the funda-
mental means to recover architectural purity.
The project on Regina Maria Boulevard was held in two intervals. It has started 
as a preparatory and precursory instrument of the proposal itself, working 
with the pre-eminence of the city, with what exists and precedes us. It was 
the occasion of a patrimony studio, of an archival research, a direct analysis, of 
ascertainments, sensitive intuitions, of a fidelity to the place through drawing, 
of criticism and subtle interpretations. This study has acquired archival valences 
when we later realized that we can leave something behind us, that we can leave 
as legacy a concrete situation, an x-ray, a witness to the current circumstance. 
Thus, the Regina Maria Archive was born, perhaps a presumptuous name, but 
which collects in a judiciously organized coffer registers of redrawn projects of 
each construction (plans, sections and views), informations, references and cur-
rent photographs. An archived memory.
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Cred că una dintre cele mai mari temeri pe care cineva le poate avea este 
uitarea, mai cu seamă teama de a fi uitat, de a nu lăsa nici o urmă ca 
moștenire acestei lumi, de a nu fi amintit. A fi uitat este ca și cum nu ai fi 
existat niciodată. Incendiul de la Muzeul Național al Braziliei din septembrie 
a distrus ireversibil o întreagă arhivă, printre care și documente legate de 
populațiile indigene fără de care s-ar putea provoca o evanescență a acestor 
informații, o uitare colectivă, o „lobotomie a memoriei braziliene”. Urmările 
acestuia au fost comparate cu cele ale incendiului de la Marea Bibliotecă 
din Alexandria, care au dus la dispariția celei mai mari arhive de surse și de 
cunoștințe din lumea antică.
În sensul temerilor față de a fi uitat și legate de uitarea colectivă, conservarea 
prezentului, păstrarea cunoștințelor despre civilizația noastră și arhivarea 
acestora a devenit o preocupare actuală. Capsulele timpului au devenit un in-
strument al combaterii acestor temeri în cazul în care sursele istorice ar suferi 
o aneantizare, venind astfel în sprijinul viitorilor istorici și antropologi pentru 
a cunoaște și a înțelege trecutul. Majoritatea capsulelor sunt gândite a fi acc-
esate după o perioadă prestabilită de timp. Un astfel de demers arhivistic este 
proiectul Memory of Mankind, un proiect de prezervare a cunoștințelor umane 
care nu se concentrează numai pe punctele terminus ale acestuia, originea 
și accesarea arhivei, ci își propune ca aceasta să fie verificată și actualizată 
periodic, odată la 50 de ani. Conservarea informațiilor a fost studiată cu 
minuție, conținutul arhivei fiind gravat pe tablete ceramice inspirate de 
tăblițele sumeriene din lut, purtătoare sempiterne de informații, depozitate
adânc în cea mai veche salină din lume, mediul natural cu cele mai bune 
proprietăți arhivistice.

Memoria colectivă nu este nicăieri mai prezentă, mai consacrată în mod pub-
lic decât în cazul monumentelor construite. Arhitectura rezidă în două moduri 
distincte: artefactul construit și reprezentarea acestuia. Cel construit este 
subiectul aproprierii cotidiene, este mai degrabă un organism versatil care 
transcende proiectul, relevă o serie de carențe fundamentale, se modifică inex-
tricabil în funcție de cursul necesităților, îmbătrânește. În acest sens, arhiv-
area și prezervarea reprezentărilor este un proiect în sine care compensează 
imperfecțiunile construitului și oferă mijloacele fundamentale pentru a recu-
pera puritatea arhitecturală.

Proiectul de pe bulevardul Regina Maria s-a desfășurat în două intervale. A 
pornit ca instrument pregătitor și premergător propunerii propriu-zise, lucrul 
cu preeminența orașului, cu ceea ce există și ne precede. A fost ocazia unui 
atelier de patrimoniu, a cercetării de arhivă, a analizării directe, a descoper-
irilor, a intuirilor sensibile, a fidelității prin desen față de loc, a criticilor și 
a subtilelor interpretări. Acest studiu a căpătat valențe arhivistice ceva mai 
târziu, când am realizat că putem lăsa ceva în urma noastră, că putem lăsa 
moștenire o situație concretă, o radiografie, un martor al circumstanței actu-
ale. Astfel a luat naștere Arhiva Regina Maria, poate un nume prezumțios, dar 
care adună într-un sipet organizat judicios registre cu proiecte redesenate ale 
fiecărei construcții în parte (planuri, secțiuni și vederi), informații, referințe și 
fotografii actuale. O memorie arhivată.
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Studiu întocmit de stud. arh. Adrian-Georgian Mirescu și stud. arh. Vlad Andrei Șomăcescu 
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, analogie cu planuri ale unor construcții 
asemănătoare cercetate la Arhivele Naționale ale României.
Perioada construcției: 1890-1900
Tip de structură: zidărie de cărămidă cu planșee de lemn
Învelitoare: țiglă
Transformări apărute în timp: înlocuirea porții de la stradă, schimbarea windfang-ului.

Poiana Florilor 14
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Studiu întocmit de stud. arh. Maria-Irina Oncioiu și stud. arh. Anca Ioana Vendrami
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, plan de evacuare incendiu, discuții cu proprietarul 
și fotografii din arhiva acestuia, analogie cu planuri ale unor construcții asemănătoare cercetate 
la Arhivele Naționale ale României.
Perioada construcției: 1930
Arhitect: ing. Ionescu
Tip de structură: zidărie de cărămidă cu planșee de lemn
Învelitoare: tablă fălțuită pe șarpantă de lemn
Transformări apărute în timp: modificarea arhitecturii inițiale prin adăugarea unui balcon.

Regina Maria 21
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Studiu întocmit de stud. arh. Răzvan Badea-Șuțu și stud. arh. Diana Sava
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, plan de evacuare incendiu, discuții cu proprietarul.
Perioada construcției: 1920
Tip de structură: zidărie de cărămidă cu planșee de lemn
Învelitoare: tablă fălțuită pe șarpantă de lemn
Transformări apărute în timp: în prezent, clădirea deservește ca imobil de birouri și, din această 
cauză, aceasta a suferit mai multe transformări, atât la nivelul finisajelor interioare, cât și la 
nivelul învelitorii.

Regina Maria 25
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Studiu întocmit de stud. arh. Andrei Leașu și stud. arh. Robert Makkos
Surse ale releveului: fotografii, releveu general al clădirii, vizită pe sit, măsurători.
Perioada construcției: piatra fundamentală 1 martie 1902, finalizare 7 noiembrie 1904
Arhitect: Eduard Leboeuf; Pictori: Eugeniu Voinescu și D. R. Girolamo
Tip de structură: zidărie de cărămidă cu soclu și fundație de piatră
Învelitoare: tablă zincată cu nervuri de rigidizare
Transformări apărute în timp: la nivelul frescelor nu se mai observă o unitate, în prezent biserica 
fiind pictată în trei stiluri nuanțat diferite; originar, toate ferestrele erau vitralii, cele din axul 
transeptului fiind acum cu profile PVC; în biserică au apărut și un windfang cu profile PVC, un 
magazin cu produse religioase sub forma unei structuri ușoare de lemn, un spațiu de depozitare 
și un grup sanitar.

Regina Maria 11
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Studiu întocmit de stud. arh. Mircea-Gabriel Barac și stud. arh. Andra-Ioana Staicu
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, analogie cu planuri ale altor construcții ale arhi-
tectului Gheorghe Simotta, Arhivele INP, Biblioteca Națională a României.
Perioada construcției: 1668 - clădirea originală (păstrată parțial); 1928 – Reședința Patriarhală
Arhitect: Gheorghe Simotta
Tip de structură: zidărie de cărămidă și consolidări din beton armat
Învelitoare: tablă fălțuită pe șarpantă de lemn
Transformări apărute în timp: secol VIII – adăugarea Paraclisului și a foișorului; după anul 1928 
clădirea a fost reconstruită și amenajată ca Reședință Patriarhală după planurile arhitectului 
Gheorghe Simotta.

Patriarchal Residence 
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Studiu întocmit de stud. arh. Ana Maria Apahidean și stud. arh. Marinela Denisa Stan
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, Nicolaei St. Noica - „Palatul Patriarhiei”, Revista 
Construcțiilor nr. 119, octombrie 2015.
Perioada construcției: 1906 - 1916
Arhitect: Dimitrie Maimarolu
Tip de structură: zidărie de cărămidă și beton armat
Învelitoare: tablă fălțuită
Transformări apărute în timp: reconstruirea cupolei și reconsolidarea acesteia cu grinzi cu 
zăbrele; consolidarea terenului; consolidarea clădirii cu piloți și tiranți, apar îngroșări ale 
pereților cu beton armat; adăugarea unor noi lifturi.

Patriarchal Palace 
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Studiu întocmit de stud. arh. Ana-Maria-Simona Dobrin, stud. arh. Mihai Andrei Șom și stud. 
arh. Dragoș Ionuț Toacă
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, releveul clădirii cercetat la Arhivele Naționale ale 
României.
Perioada construcției: 1897
Tip de structură: zidărie de cărămidă cu planșee de lemn
Învelitoare: tablă ondulată pe șarpantă de lemn
Transformări apărute în timp: casa a pierdut de-a lungul timpului o serie de decorații interioare 
și exterioare: tâmplăria originală înlocuită cu tâmplărie de aluminiu, elemente de feronerie, 
placaje ale tavanelor, sobe; unele goluri de uși sau ferestre au fost înlocuite; funcțiunea inițială 
a locuinței s-a transformat în ce de spațiu de birouri; învelitoarea din tablă a fost schimbată cu 
una nespecifică perioadei construcției; intrarea în subsol a fost acoperită cu o structură ușoară 
din lemn.

Regina Maria 32
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Studiu întocmit de stud. arh. Teona Dascălu și stud. arh. Livia Tănasă
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, discuții cu proprietarul și fotografii din arhiva 
acestuia, analogie cu planuri ale unor construcții asemănătoare cercetate la Arhivele Naționale 
ale României.
Perioada construcției: 1895-1899

Gladiolelor 5



58



59



60



61

Studiu întocmit de stud. arh. Alice-Andreea Georgescu, stud. arh. Diana-Teodora Marcu și stud. 
arh. Andra-Claudia Nicoleanu
Surse ale releveului: fotografii, vizită pe sit, analogie cu planuri ale unor construcții 
asemănătoare cercetate la Arhivele Naționale ale României, aproximare pornind de la releveul 
general al clădirii (plan de restaurare disponibil din surse online).
Perioada construcției: 1910
Tip de structură: zidărie de cărămidă cu planșee de lemn
Învelitoare: tablă tip „solzi” la partea inferioară și tablă fălțuită la partea superioară, pe șarpantă 
de lemn
Transformări apărute în timp: modificarea arhitecturii inițiale prin adăugarea unui balcon.

Regina Maria 85-88
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I find you to be right when you say that a house is always more than just walls, 
more than its relationship with the street, the urban tissue and, ultimately, the 
whole city, as we are usually tempted to approach the issue in school. Probably 
beyond urban morphology, syntax, etc. there is an existential stake that we can 
barely recover, in fact, to bring it back to memory. Probably the technicality 
and jargon of urban research obstructs the original encounter with home, living. 
It’s possible. In addition, there is a whole trajectory of the subject’s becoming 
(he who knows), its self-representation and the labor of “putting/placing (dis-
placing) before/ahead of oneself ”, meaning out of oneself, all that it knows in a 
secure/reassuring, representable space. Thus, things become objects and, subse-
quently, objects are, as we know, despite their inherent promise for objectivity, 
somewhat attached/hinged as they cling onto the subject, they are represented. 
I believe there is a stake here, a sense of detachment from the encirclement of 
terms that seem to obliterate rather than clarify, and this is felt by those who 
recognize themselves as having a ready-made terminology ready to be used at 
hand.

On the contrary, there is also an endless poetics of proximities, one that is ter-
ribly dangerous precisely because its infinitude and that we seem to feel latently 
lurking. Also because it doesn’t work with the negative, its opposite, what’s on 
the other side of it, the retreat, the distancing. During architecture studio, the 
pale-fledged attempt was to get out of the terror of the ready-made, the well-
known analyses, the application of the intimidating authority of the figures, the 
sociology, the ecstatic “yes” to all that is happening, the anthropology, the social 
terror, etc. The labor of attachment to the houses, direct observation, archi-
val research, the almost discreet lack of interpretations, nothing more than a 
responsibility for precision and preservation by drawing, were, at least as a hov-
ering desire, the subject of our studio. Why only this? Because “just” by assum-
ing this temporary and modest labor, a true attempt is made: the witness’s own 
statement of that which he has seen, first hand and feverish/impassioned, the 
continuous attempt to render it infinitely, faithfully, thoroughly, without inter-
preting direct actions; to work in a sort of retreat, a self-imposed rather not or 
prefer not to in Bartleby’s way. The structure of the witness’s own being is in the 
sense that all that he has witnessed exceeds him infinitely. That’s why he merely 
describes. Likewise, suddenly, words are compunctions, fidelity, recognition. It 
is precisely the drawing. At least faithfulness/fidelity is fides, the love for 
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what, amazingly, is. And it is, it historically exists, before us. The event, the pat-
rimony, is the act of coming into present, into the open, is, paradoxically, first 
and foremost, time, and it is within time that a horizon of sense is to be found. 
That’s why we feel the patrimony as essential. And the fact that the patrimony 
is sometimes neglected or destroyed, is nothing but a blunt confirmation of its 
carrying/bearing power.

 Therefore, coming into openness as such is heritage and the City as a historical 
artifact is the material receptacle of this uninterrupted apparition into pres-
ence. In other words, openness is what precedes the city and not the other way 
around. The city is about preeminence, and, subsequently, patrimony is too, we 
are the heirs of this historical response to a primordial exigency. That is why 
the city is the original emancipation towards finitude camouflaged by the other 
emancipation, perhaps, sometimes, cultural, economic, most of the time. Yet 
Emancipation is not possible without the latent exigency.

 Man is the finitude itself and only now, on the basis of finitude, the explicit-
ness of inheritance, the heritage, can make sense, and the look can now become 
re-knowledgeable (re-collected), what is seen is now apprehensible. The look is 
grateful: an underlying thank you to the world. Heritage is not only that belong-
ing to protected areas, but is perpetual and, surprisingly, ubiquitous.

 I have previously said this a couple of times before, the original nostalgia is not 
after something that was, but after something that has not yet come into being, 
the nostalgia of the future, of what’s to come. We have a nostalgia for heritage, 
of course, for which this heritage is only an approximation. The heritage comes, 
on the basis of a summoning, a calling from the future, the heritage is “in the 
future”. Probably this is the unsettling cut that brings with it any query on the 
patrimony, especially at the times it is seriously under threat.

The threat on that which currently is (as a balance cast between the future and 
the essential past) is one on memory, obviously. And those who easily give it up 
can no longer hear the call, the exigency that comes from what is to come and 
what was, and, at the same time, cannot say anything about their own end.
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Vă dau dreptate când spuneți că o casă este întodeauna mai mult decât ziduri, 
relația cu strada, cu țesutul cu orașul întreg, așa cum îndeobște suntem noi 
tentați, la școală, să vorbim. Probabil că dincolo de morfologia urbană, 
sintaxă etc. există o miză existențială pe care abia dacă reușim s-o recuperăm, 
în fapt, să ne-o readucem în memorie. Probabil că tehnicalitatea și jargonul 
propriu cercetării orașului ecranează întâlnirea originară cu casa, locuirea. 
Posibil. În plus, există o întregă traiectorie a devenirii subiectului (cel ce 
cunoaște) ce-și reprezintă și tocmai că face acest travaliu „pune (dis-pune) în 
fața sa”, adică în afara sa, tot ceea ce cunoaște într-un spațiu asiguratoriu, 
reprezentabil. Astfel, lucrurile devin obiecte iar obiectele sunt, stiți asta, în 
ciuda promisiunii de obiectivitate, oarecum atârnate, căci țin de subiect, sunt 
reprezentate. Eu cred că este o miză aici, un simțămînt al ieșirii din încer-
cuirea termenilor care mai degrabă obliterează decât clarifică, și este resimțit 
de cei ce își recunosc sieși că dispun de o terminologie gata făcută, gata de 
folosit, la îndemână.

Ce-i drept, invers, există și o nesfârșită poetică a proximităților teribil de 
periculoasă tocmai că este infinită și pe care o simți deja cum stă la pândă. 
Și pentru că nu lucrează cu negativul, cu opusul ei, pe celălalt versant al ei, 
retragerea, distanțarea. La atelier încercarea palidă a fost de a ieși de sub ter-
oarea gata-făcutului, analizelor cunoscute, aplicării autorității intimidante a 
cifrelor, sociologia adică, „da”-ului extatic spus la tot ce se întâmplă, antrop-
ologia adică, teroarea socialului, etc. Travaliul „lipit” pe case, observanța 
directă, cercetarea de arhive, aproape discreta lipsă a înterpretărilor ci doar 
datoria față de precizie și păstrare prin desen, au fost, măcar ca dorință, ma-
teria atelierului. 

De ce numai atât? Pentru că „doar” asumând acest travaliu temporar și 
modest ceva este încercat: situația martorului care mărturisește asupra a ceva 
ce a văzut, la care a fost martor și, febril, încearcă să-l redea la infinit, fidel, 
scrupulos, fără să interpreteze faptele directe; a lucra în minus, în retragere, 
un mai degrabă nu sau un prefer să nu în felul lui Bartleby.  Structura de ființă 
a martorului este aceea că evenimentul la care a fost martor îl depășește la 
infinit. De aceea el doar descrie. Deci, deodată, cuvintele sunt scrupul, fideli-
tate, recunoaștere. Întocmai, desenul. Măcar fidelitatea ține de fides, de iubire 
față de ceea ce, în mod uluitor, este. Și este, există istoric, înaintea noastră. 
Evenimentul, Patrimoniul este ieșire în prezent, în deschis, este paradoxal mai 
întâi timp, iar în timp stă un orizont de sens. De aceea resimțim patrimoniul 
ca esențial. Iar faptul că uneori patrimoniul este neglijat sau distrus, cu atât 
mai mult se adeverește portanța sa. 
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Așadar, ieșirea ca atare este patrimoniu iar Orașul ca artefact istoric este 
receptacolul material al acestei necontenite ieșiri în prezență. Cu alte cu-
vinte, deschisul precede orașul și nu invers. Despre preeminență este orașul 
și, implicit, patrimoniul, suntem moștenitorii acestui răspuns historial la o 
exigență originară. De aceea, orașul este emancipare originară către finitu-
dine camuflată de cealaltă emancipare, poate, uneori, culturală, economică, 
de cele mai multe ori. Dar emanciparea nu este posibilă fără exigența latentă.

Omul este finitudinea însăși și abia acum, pe temeiul finitudinii, explicitarea 
moștenirii, patrimoniul poate căpăta sens, iar privirea este de acum re-
cunoscătoare (rememorativă), patrimonială. Și plină de gratitudine: un subi-
acent mulțumesc adus lumii. Patrimoniul nu este numai al zonelor protejate, ci 
este perpetuu și, în mod exasperant, ubicuu.

Am mai spus-o, nostalgia originară nu este după ceva ce a fost ci după ceva 
ce nu a fost încă, nostalgia viitorului. Avem nostalgia patrimoniului, desigur, 
pentru care acest patrimoniu nu este decât o aproximare. Moștenirea vine, pe 
temeiul chemării, dinspre viitor, patrimoniul este „în viitor”. Probabil aceasta 
este tăietura neliniștitoare pe care o aduce cu sine orice interogare asupra 
patrimoniului și, mai ales atunci când
este grav amenințat.

Amenințarea asupra a ceea ce este (ca balans aruncat între viitor și trecutul 
esențial) este unul asupra memoriei, evident. Iar cei ce renunță cu ușurătate la 
el nu mai pot auzi chemarea, exigența, ce vine dispre ce va veni și ce a fost și, 
totodată, nu mai pot spune nimic despre propriul sfârșit.
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    Is the Built Heritage about History or Architecture?
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As everybody knows, the notion of built heritage is constantly changing, in ac-
cordance with the preoccupations and expectations of the society. Today, this 
notion is considerably larger than in the past. The Riegl’s triptych defining the 
reasons of conservation does not correspond to the wider field of what we 
consider a heritage. The specific values indicated by the Austrian art historian 
are still operative but they do not cover the whole of the built objects possibly 
considered to be part of our heritage. In fact, Alteswert (antiquity value), Denk-
malswert (monumental value) and

Kunsthistorisches Wert (artistic and historic value) do not consider the so-called 
“diffuse” or “silent” Built Heritage.

From this perspective, the problem is double. From a theoretical point of view, 
we have to define new criteria concerning the definition of heritage, and from a 
practical point of view we need new and adequate tools to operate.

As pointed out by André Corboz defining “reanimation” as a possible way of 
dealing with diffuse built heritage, “the categories elaborated on the base of ex-
ceptional buildings (and exclusively for them) are non-operative” facing current 
architecture and “criteria based on stylistic features are inapplicable.”

So, my answer to the question asked by Mazzocchioo is that heritage is about 
history as well as about architecture, especially when the notion of architecture 
embraces urban values. In many cases entire portions of urban fabric are in quest 
for the recognition of their value as built heritage - and often such expectations 
are characterized by bottom-up dynamics. This phenomenon emphasizes the 
fact that the contemporary larger notion of heritage is primarily a society affair 
and not only a question for specialists. The main task, for architects, will be the 
definition of design principles applicable when dealing with this new kind of 
heritage. Implicitly, every distinction between architectural design and rehabili-
tation, reparation, refurbishment or reanimation has no sense.
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Este binecunoscut faptul că noțiunea de patrimoniu construit este în continuă 
modificare, ținând cont de așteptările și preocupările societății. Astăzi, 
această noțiune este considerabil mai încăpătoare decât în trecut. Triada 
lui Riegl care definește principiile conservării nu mai corespunde cu mai 
largul câmp pe care îl avem în vedere gândindu-ne la patrimoniu. Valorile 
specifice indicate de istoricul austriac de artă încă sunt operaționale, însă nu 
acoperă toate obiectele construite posibil de a fi considerate parte a patrimo-
niului nostru. De fapt, Alteswert (valoarea antică), Denkmalswert (valoarea 
monumentală) și Kunsthistorisches Wert (valoarea artistic-istorică) nu iau 
în calcul așa-zisul Patrimoniu Construit “difuz” sau “liniștit”. Din această 
perspectivă problema este dublă. Dintr-un punct de vedere teoretic, trebuie să 
definim noi criterii pentru a putea defini patrimoniul, iar dintr-un punct de ve-
dere practic avem nevoie de instrumente noi și adecvate pentru a putea opera. 
Așa cum a arătat André Corboz definind “revitalizarea” ca un posibil mod de 
a lucra cu patrimoniul difuz, “categoriile elaborate având în vedere clădirile 
excepționale (și în mod exclusiv doar pe ele) sunt ne-operative”, ducând la 
faptul că arhitectura curentă și “criteriile bazate pe trăsături stilistice sunt 
inaplicabile”.

Deci, răspunsul meu la întrebarea Mazzocchioo este că patrimoniul este 
despre istorie la fel cum este și despre arhitectură, mai ales când noțiunea 
de arhitectură îmbrățișează valorile urbane. În multe cazuri întregi zone ale 
țesutului urban își așteaptă recunoașterea valorii ca patrimoniu construit - 
și adesea asemenea așteptări sunt descrise de o dinamică bottom-up. Acest 
fenomen scoate în evidență faptul că actuala noțiune de patrimoniu este în 
primul rând un dosar al societății și nu unul pentru specialiști. Principala 
sarcină, pentru arhitecți, va fi definirea unor principii de proiectare aplica-
bile atunci când te confrunți cu acest nou tip de patrimoniu. Implicit, orice 
distincție între proiectul de arhitectură și reabilitare, reparare, renovare ori 
revitalizare – nu are sens.
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     Does Nostalgia confine the evolution of the City?
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Nostalgia

 

Behind every sadness there’s an inner call to arms. You refuse to return to the 
same old space; what you need is rebuilding the one inside your mind. When a 
person’s heart lets in the love for a building that used to be, when the reverence 
for a street never before seen or even the obsession with a perfume only ever 
found in books overwhelms them, then that person is granted the invaluable 
power of spreading the feeling. And we’re not talking here about the dreams of 
paranoiacs or fanatics, but about the power held by tradition and by the pride 
rooted in having commendable ancestors. I read somewhere that there’s a bridge 
in Bucharest named Cilibiului, but not even for a second did I believe that this 
name came from Constantin Cantacuzino (stolnic), as various historians had 
claimed. Why would have anyone called the stolnic “pretty” or “dandy”? And in 
Turkish no less! Instead, I remembered that in 1666 Evliya Çelebi was visiting 
Bucharest, not long after she had recorded the experiment of the rocket-man, 
whose name was also Çelebi. Moreover, also in 1666, a princely wedding took 
place, and various shows were held around the area of the bridge. The events 
featured actors and acrobats and everything is thoroughly described in the Baleni 
Chronicle. And that is what prompts the reverie, that inebriant fantasy that scat-
ters any trace of regret. What good does nostalgia do you if not making sadness 
blossom? The showmen had filled the banks of Dambovita, and among them 
were the imitators of the rocket-man, plus that nobleman (cilibiu), immortal-
ized in the chronicles, a Hindu who could run on a rolled-up turban and pass 
unseen through the intertwined arms of people, leaving the townsfolk of Bucha-
rest gawking. The stolnic was then 25 years old, had just arrived from Adriano-
ple and was getting ready to travel to Padua the following year, in order to finish 
his studies. Was he a beau nobleman, a cilibiu? Of course he was.
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Nostalgia

 

În umbrele oricărei tristeți se află de fapt o dorință de acțiune. Nu vrei să te 
întorci la exact acel spațiu care a fost, ci să-l reclădești pe cel din mintea ta. 
Iar când se naște în sufletul unui om dragostea față de o clădire care a fost, 
venerația față de o stradă pe care n-a văzut-o niciodată ori chiar obsesia 
unui parfum despre care știe doar din cărți, atunci acel om are forța prețioasă 
de a-i contamina și pe alții. Și nu vorbim aici despre visele paranoicilor ori 
ale fanaticilor, ci despre puterea pe care o are tradiția și orgoliul c-ai avut 
strămoși lăudabili. Când am citit undeva că în București se afla un pod numit 
al Cilibiului, n-am crezut nicio clipă că acest nume ar veni de la Constan-
tin Cantacuzino stolnicul, așa cum susțin mai multi istorici. De ce i-ar fi zis 
cineva înțeleptului stolnic “frumușelul” ori “spilcuitul”? Și-n limba turcă! 
Ci mi-am adus aminte că în anul 1666 Evliya Çelebi se afla la București, nu 
mult după ce consemnase experimentul omului-rachetă, pe care îl chema tot 
Çelebi. În plus, în același an 1666, are loc o nuntă domnească, iar prin zona 
acelui pod se organizează niște spectacole cu actori și acrobați, descrise 
amănunțit în Cronica Bălenilor. Și de-aici începe să crescă visul, acea fantezie 
îmbătătoare, care risipește orice regret. Căci la ce este bună nostalgia, dacă 
nu să înflorească tristețile? Saltimbancii au umplut malurile Dâmboviței, iar 
printre ei imitatorii omului rachetă, plus acel cilibiu, rămas în cronici, un 
hindus, care putea să alerge pe un turban făcut sul și să treacă nevăzut printre 
brațele împletite ale oamenilor, lăsându-i pe bucureșteni cu gura căscată. 
Stolnicul avea pe-atunci 25 de ani, abia venise de la Adrianopol și se pregătea 
să plece anul următor la Padova, ca să-și desăvârșească studiile. Dacă era 
cilibiu? Normal că era.
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    Is the Built Heritage Adaptable?
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It is an illusion to believe that a building can be preserved in its initial condition. 
Natural decay and socio-economic changes are always lurking around the corner, 
forcing us to intervene on our built heritage. 

Following the dichotomous views of John Ruskin (1819-1900) and Eugène-Em-
manuel Viollet-le-Duc (1814-1879) during the 19th century, conscious con-
servation and restoration have become common cultural answers to deal with 
cultural heritage today. While Ruskin praised the aesthetics of decay and pleaded 
for mere conservation, Viollet-le-Duc invented the modern, western notion of 
restoration as an act of reestablishing a monument “in a finished state, which 
may in fact never have actually existed at any given time”.

 Designers such as Carlo Scarpa (1906-1978) were capable of transcending this 
dichotomy by introducing a new architectural language and adding a forceful, 
contemporary layer to significant historic buildings. Our built heritage requires 
constant adaptation to remain ‘useful’ today. By liberating cultural heritage from 
its presumed and a priory condition of conservation in the strict sense, it might 
actually have a better chance of being integrated into contemporary society, and 
end up being ‘conserved’ in a more sustainable way for future generations.

 Adapting historic buildings requires intelligent designers and sensitive clients to 
foresee that a variety of future functions will be compatible with the identified 
heritage values. A change of culture within the conservation realm is necessary, 
a new paradigm where use values and forceful re-actualizations are not seen as a 
threat but as an opportunity for a sustainable second, third, etc. life. For all ex-
isting buildings, especially historic ones, are in the first place resources to build 
our future.
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Este o iluzie să credem că o clădire poate fi conservată în starea sa inițială. 
Degradarea naturală și schimbările socio-politice intervin mereu și ne 
forțează să intervenim asupra patrimoniului construit.

Urmărind viziunile dihotomice ale lui John Ruskin (1819-1900) și Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) din secolul al XIX-lea, conservarea 
si restaurarea au devenit răspunsurile ferme pentru abordarea noțiunii de 
patrimoniu în prezent. În timp ce Ruskin promova estetica ruinelor și pleda 
pentru o conservare minimală, Viollet-le-Duc a inventat noțiunea modernă, 
vest-europeană, de conservare ca un act de refacere a unui monument. ‘Într-o 
formă finală care este posibil să nu fi existat niciodată’ .

Arhitecți precum Carlo Scarpa (1906-1978)  au fost capabili să transcendă 
această dihotomie și să introducă un nou limbaj arhitectural care să 
completeze în manieră contemporană monumentul. Patrimoniul nostru 
construit necesită o continuă adaptare pentru a rămane ‘folositor’   în 
prezent. Eliberând patrimoniul cultural de ideea  de conservare în sensul 
strict al cuvântului, s-ar putea crea oportunitatea de a fi integrat în soci-
etatea contemporană și a fi conservat  într-o formă mai sustenabilă, pentru 
generațiile viitoare.

A adapta clădirile de patrimoniu necesită designeri dedicați și clienți sensibili 
care preconizează o varietate de funcțiuni compatibile cu valorile de patrimo-
niu identificate. O schimbare de viziune în domeniul conservării este necesară, 
o nouă paradigmă în care valoarea de utilizare si re-contextualizările nu sunt 
văzute ca amenințări ci, dimpotrivă, ca oportunități pentru un viitor sustenabil 
pentru viitoarele două, trei generații. Pentru că, toate clădirile, în special cele 
de patrimoniu, sunt în primul rând resurse pentru a ne clădi viitorul.
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    Is the Built Heritage Administrative or Ontological?
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Confronted to the, sometimes, irrecoverable degradations of entire buildings 
or parts of the built heritage, you can be overwhelmed by the feeling that they 
bring evidence of certain unknown regions of the being, of a precise ontologi-
cal condition different to the one you know. The familiarity of the nowadays 
inhabitation is questioned by the landscape of other types of forms, which you 
understand while they’re deteriorating, by acknowledging their condemnation 
to decay and oblivion.

 Ruin becomes visible when the type of inhabitation itself decays, when the hu-
man connections and the household organization that occur in such a building 
become outdated. And so, you are struck by the strangeness of relations that tilt 
forward from another age, by the plays of life and maybe of language that people 
who had lived in that house had experienced and put back into that building 
for a century or two, with consistency and sincerity, being confident that this is 
their part of reality and authenticity. The architectural style, the artistic compo-
nents, the coherence of forms, all these speak of anchoring that condition into 
the history of the neighborhood, into an urbanism and administration of a city 
more or less functional; by all these you feel you are separated by habits and 
beliefs.

Of course, property is one of the conditions of restoration, rethinking and 
refunctionalisation of such buildings. But the law blocks the public administra-
tion to contribute to the restoration of a historic monument in private posses-
sion. Isn’t this a prejudice that needs to be broken? Beyond inhabiting in such 
inherited architectural forms, don’t these forms themselves belong to the entire 
collectivity? Re-appropriating and preserving them – isn’t a duty of the city? The 
law that stops the city halls to invest in historic monuments in private possession 
appears to me as petty prejudice that limits the community in its attempt to in-
tervene in the pronounced process of decay. To re-urbanize a monument means 
to have the strength to break this prejudice and to familiarize people to the idea 
that those forms , which they see for two hundred years, rightfully belong to 
them; that that ontological condition, sometimes uncanny, is a part of the leaven 
they too had been made of.
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În fața degradării, uneori, iremediabile a unor imobile sau porțiuni întregi din 
patrimoniul construit, poți fi cuprins de sentimentul că ele îți aduc mărturia 
unor regiuni necunoscute ale ființei, a unei condiții ontologice diferite de cea 
pe care o cunoști. Familiaritatea locuirii de azi ți-e tulburată de peisajul unor 
altfel de forme, pe care le înțelegi în același timp cu decăderea lor, cu certi-
tudinea condamnării lor la descompunere și la uitare.

 
Adesea, delabrarea sau ruina îți apar odată cu decăderea tipului însuși de 
locuire, de legăturilor umane și de organizare a gospodăriei pe care un astfel 
de imobil le presupun. Ești frapat, astfel, de stranietatea relațiilor ce țâșnesc 
de undeva din timp, de jocurile vieții și poate ale limbajului pe care oame-
nii ce au locuit în acel imobil și l-au însuflețit vreme de un secol-două le-au 
jucat, cu consecvență și cu sinceritate, fiind încredințați că aceasta este partea 
lor de realitate și de autenticitate. Stilul arhitectural, componentele artis-
tice, coerența formelor îți vorbesc despre ancorarea acelei condiții în istoria 
cartierului, într-un urbanism și o administrație a orașului mai mult sau mai 
puțin funcționale, de care te despart obiceiuri și credințe.

 
Desigur, proprietatea certă e una din condițiile restaurării, regândirii și a 
refuncționalizării unor astfel de imobile. Dar legea împiedică administrația 
publică să contribuie la restaurarea unui monument istoric în proprietate 
privată. Nu este aceasta o prejudecată ce trebuie spartă? Dincolo de locuirea 
în interiorul formelor arhitecturale moștenite, aceste forme ele înseși nu 
aparțin oare colectivității? Reaproprierea și conservarea lor nu sunt o datorie 
a orașului? Legea care împiedică primăriile să investească în monumentele 
istorice aflate în proprietate privată mi se pare o prejudecată meschină, care 
limitează comunitatea în încercarea ei de a interveni în procesul accentuat al 
delabrării. A reurbaniza un monument înseamnă a avea puterea de a sparge 
această prejudecată și a-i familiariza pe oameni cu ideea că acele forme, 
pe care ei le văd de două sute de ani, le aparțin de drept. Că acea condiție 
ontologică, uneori stranie, face parte din plămada din care au fost și ei făcuți.
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   Preserving History leads to Museification?



89

H a n n a   D e r e r 



90

Unlike the Romanian one, the English language officially comprises the word 
„museumization” a fact that only makes things worse for if one (really) thinks 
at the past and present museums, the pejorative meaning of this word is less 
than justified. As a matter of fact, the museums’ mission (and thus the goal of 
“museumization”) was and still is that of interpreting even if only by the choices 
to be made for mere displaying, no matter how old- or new-fashioned man-
ner. Moreover, by this interpretation process, the exhibits are not that much 
enhanced, as better illuminated for a fair, impartial judgment. Obviously each 
individual and each generation has the right to such an impartial valuation but, 
equally obvious, the first necessary thing to this purpose is that the subject (still) 
exists. Consequently, once an object has been treasured and has survived due to 
this appreciation, the present is even more obliged to judge it carefully. Unlike 
the art object which is always unique and so fragile in its authentic matter that it 
bears no change at all, the building, the architectural ensemble, the village and 
the town, by far stronger as material, are the result par excellence of past in-
terventions and therefore able to cope with present and future transformations. 
In brief, while protecting the art object consists solely in the removal of the 
unwanted traces of time, protecting history embodied in architecture and urban 
planning means an active type of interpretation even if it comes to simply re-
place the functionality. Art and science of this active way of interpreting clearly 
consists in changing what stands or requires changes without changing what was 
and is to be treasured. The connoisseurs call this type of attitude „preservation”; 
those ignorant unjustly disregard it as “museumization”.
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„A muzeifica” și „muzeificare” sînt cuvinte care nu apar în DEX și asta 
pe bună dreptate; căci, dacă ne gîndim (cu adevărat) la muzeele de ieri și 
de azi, sensul peiorativ cu și în care sînt folosiți termenii respectivi nu se 
justifică sub nici o formă. În fond, misiunea muzeelor (și, prin „extensie” 
rolul „muzeificării”) a constat și constă în interpretare, chiar și numai prin 
opțiunile pe care le presupune cea mai simplă formă de expunere, oricît de 
demodată sau oricît de modernă. În plus, prin acest proces de interpretare, 
exponatele sînt puse nu atît în valoare, cît în lumina care permite o evaluare 
justă, echitabilă. Evident, fiecare individ și fiecare generație are dreptul să 
desfășoare această evaluare nepărtinitoare dar, la fel de evident este fap-
tul că prima condiție necesară în acest scop este existența subiectului. Prin 
urmare, odată ce un obiect a fost apreciat cîndva și a rezistat pînă în prezent 
grație acestei aprecieri este cu atît mai mult de datoria contemporaneității să 
îl judece cu atenție. Spre deosebire de obiectul de artă, întotdeauna unicat și 
cu o substanță autentică extrem de fragilă care nu suferă (deci) nici măcar o 
singură modificare, clădirea, ansamblul de arhitectură, satul și orașul, sensi-
bil mai consistente ca materialitate, sînt prin excelență rodul unor intervenții 
trecute și (deci) apte să suporte schimbări și în prezent și în viitor. Pe scurt, 
în timp ce protejarea obiectului de artă se rezumă la îndepărtarea urmelor 
nedorite lăsate de trecerea timpului, protejarea istoriei materializată prin 
arhitectură și urbanism înseamnă o formă de interpretare activă chiar și la o 
simplă înlocuire de funcțiune. Arta și știința acestui mod activ de a interpreta 
constau, desigur, în a schimba ceea ce îngăduie sau necesită modificări fără 
a schimba ceea ce a fost și este (de) apreciat. Cunoscătorii numesc acest gen 
de atitudine „prezervare”; necunoscătorii îi spun, cu dispreț, dar pe nedrept 
„muzeificare”.
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   Is the Beauty of the Built Heritage Objective?
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Here’s an awfully tired story: the term “Gothic” was coined in Classicist times in 
order to define a style so brutally ugly that it could only be linked to the most 
barbaric culture. It shows that if we, as a society, don’t appreciate a building, 
neighborhood or city, well, then they just don’t become (or remain) a piece of 
heritage. 

To be honest, there are, of course, some qualities that stand a good chance that 
almost guarantee heritage status:

# Old age: even in today’s world, when listing has reached the 70s and even 
80s, the older (and also more rare or even unique) a construction, the more 
appreciated it is. That works for every context, with antiquity a rock-solid value; 
well, unless you are from Isis or Al Qaeda, whose definition of heritage is quite 
narrow.

#Positive beauty: the term invented by Claude Perrault and roughly similar 
to “objective” comprises qualities that somehow define good value and beauty 
regardless of culture type or level: good construction and durability, impres-
sive size, rich ornaments and precious materials etc. It helps to understand 
that Gothic churches were not demolished because they could serve well and 
would have been too difficult to replace. This is also why almost everybody loves 
Ceausescu’ Palace or why modernist buildings, “plain” and in a bad state, are so 
hard to protect.

# It’s mine (ours): this relates to a small or national, or transnational com-
munity’s warm relation to a particular piece; this has a lot to with belonging 
and identity, which are never objective, but also with the level of education and 
taste. Some buildings are only appreciated by an elite; Or, at least at the begin-
ning, as I would strongly emphasize:  instead of just whining about people’s cold 
heart for (a certain) heritage, we should relentlessly shout how good, beautiful, 
identity-bearing and potentially money-bringing it is.
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Termenul gotic a fost inventat în perioada clasicismului pentru a descrie un 
stil considerat atât brutal de urât, încât nu ar fi putut fi decât expresia uneia 
dintre cele mai barbare culturi. Acest lucru demonstrează că dacă noi, ca 
societate, nu apreciem și nu întelegem o clădire, un cartier, un oraș, acestea 
nu pot deveni parte din patrimoniu.

Cu toate acestea, există câteva atribute care garantează statutul de monu-
ment:

# Vechimea : chiar și astăzi, când clasarea monumentelor a încorporat clădiri 
din anii ‘70, ‘80 , (cu cât e mai rară sau chiar unică o construcție, cu atât 
mai apreciată va fi). Acest principiu funcționează pentru orice context care 
consideră vechimea o valoare de necontestat ; desigur, cu excepția  celor din 
ISIS sau Al- Qaeda care au o definiție restrânsă a ideii de patrimoniu.

# Frumusețe pozitivă : termenul a fost inventat de Claude Perrault și este 
similar termenului « obiectiv », reflectând idei, calități care definesc o plus 
valoare și o frumusețe dincolo de nivelul cultural : tehnici constructive dura-
bile, dimensiuni atipice, impresionante, decorații bogate, materiale prețioase. 
Acest atribut permite înțelegerea contextului în care bisericile gotice au fost 
păstrate deoarece erau, în fond, calitative, durabile și greu de înlocuit. Acesta 
poate fi un motiv pentru care Casa Poporului este apreciată sau clădirile mod-
erniste cu o estetică minimalistă, dar lipsite de o întreținere corespunzătoare, 
sunt dificil de conservat.

# Argumentul personal (al nostru) : este legat de relația unei comunități 
locale, naționale sau internaționale față de sentimentele de apartenență și 
identitate, care nu sunt obiective, dar care depind și de nivelul educației și al 
bunului gust. Unele clădiri sunt apreciate doar de o anume elită. Însă, re-
luând prima idee : în loc să ne plângem de lipsa de empatie a oamenilor față 
de patrimoniu, trebuie să susținem puternic cauza acestuia și să îi scoatem in 
evidență  frumusețea, autenticitatea și potențialul financiar și identitar!
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   Does History contain the Project?
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History does contain the Project—but it can equally well be said that the 
Project frees itself from History and leaves it behind. This is a paradox, and we 
should try to understand it. Everything revolves around the word “to contain,” 
which, if authentically understood, should mean two things: 1. to dominate, to 
lead, to direct the thing or the person contained; 2. to liberate, to lead towards 
liberty, to let the contained be, so that the contained can reach to the truth that 
is its own and only its own. This type of containing is most pervasive in the way 
parents truly relate to their children: giving birth to them, encouraging their 
first steps, supporting them throughout their lives. On the other hand, the most 
authentic way to love your child is to lead him/her to the point where he/she 
becomes able to stand on his/her own, that is, to reach his/her own truth on 
his/her own. It is only then that the parental containing attains its maximum: 
namely, when the contained is set free to attain its own maximum, i.e. to reach 
out for its own truth. We have here to deal with an irreducible tension, charac-
teristic for human nature, where two elements attain their maximum by invest-
ing reciprocally all their efforts in letting the other attain its maximum: libera-
tion through dependence.

 Thus, History does contain the Project, but it should do it in such a way that the 
Project can become a self-contained Project: a unique, unrepeatable Project. By 
so doing (and only so), History attains its own authenticity, i.e. to be a whole of 
unrepeatables (and not the trivial sum of predictable and controllable, quantifi-
able elements). These unrepeatables call each other and provoke each other, 
encouraging each other to attain its unrepeatable own.

In ancient Greek, we find a pair of words that suggests exactly this tension: 
genos— eidos. Genos represents the idea of   family and belonging to a group 
(a whole) in which individuals have something in common. Eidos, on the other 
hand, means “appearance,” “aspect”. If genos denotes the community, eidos 
expresses the individual, the unique and unrepeatable appearance, obtained pre-
cisely against the background of a genos and never by itself.

In order to illustrate these thoughts—and to linger in the Greek space that 
experienced this supreme tension for the first time in Europe—I will say a few 
words about the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in Athens, ac-
complished in 2016 according to the plans of the Italian architect Renzo Piano. 
The ensemble revolves around the building that houses the National Library 
of Greece and the National Opera House. Looking at it, you realize that this 
building evokes, in a new and unrepeatable way, a Greek temple: it has a white, 
thin, plane, glossy roof, supported by delicate pillars, so that the roof seems to 
float over the Opera House and the Library. It’s like a cloud that stands above 
the building, protecting it, enclosing it, and thus containing it, but still keep-
ing a distance that lets the building be and fulfil its role. It seems to me that the 
construction of Renzo Piano brings again to life—but in a new and unrepeatable 
way—the essence of the Greek temple: to gather together heaven and earth, the 
gods and the people, i.e. those who contain and those who, thereby contained, 
are set free to search and find their own meaning of humanity.
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Istoria conține Proiectul – dar la fel de bine se poate spune că Proiectul 
se eliberează de Istorie și o lasă în urmă. De fapt, totul se învârte în jurul 
cuvântului “a conține” – cum poate fi el înțeles mai adânc? În sens autentic, 
conținerea ar trebui să însemne două lucruri: 1. o dominare, o conducere, 
o dirijare a celui conținut; 2. o eliberare, o conducere înspre libertate, o 
lăsare să fie a celui conținut, astfel încât acesta să ajungă la propriul său, la 
adevărul care e doar al lui. Acest raport de conținere este prezent în modul cel 
mai pregnant în felul în care părinții se raportează în mod autentic la copiii 
lor: îi aduc pe lume, îi susțin în primii pași în existență și sunt alături de ei 
de-a lungul întregii vieți. Pe de altă parte, cel mai autentic mod de a-ți iubi 
copilul este de a-l aduce în punctul în care el/ea devine capabil/ă să stea de 
sine stătător, adică să-și obțină pe cont propriu propriul adevăr. Abia atunci 
conținerea părintească își atinge maximul: când cel conținut este eliberat 
către acel adevăr care este doar al lui. Avem aici de-a face cu o tensiune 
ireductibilă, proprie naturii umane.
Astfel, Istoria conține Proiectul, dar ar trebui s-o facă într-un asemenea mod, 
încât Proiectul să ajungă să fie de sine stătător, unic, irepetabil. Și astfel Isto-
ria ajunge la propria autenticitate: aceea de a fi întregul unor irepetabile (și 
nu banala sumă a unor elemente previzibile și controlabile, cuantificabile), 
irepetabile ce se cheamă unele pe altele și se provoacă reciproc, încurajându-
se una pe cealaltă în irepetabilul propriu.

În greaca veche întâlnim o pereche care sugerează tocmai această tensiune: 
genos – eidos. Genos reprezintă ideea de familie și de apartenență la un grup 
în cadrul căruia indivizii au ceva în comun. Eidos, în schimb, înseamnă „as-
pect, înfățișare”. Dacă genos denumește comunitatea, eidos exprimă aspectul 
individual, unic, irepetabil, obținut tocmai pe fundalul unui genos și niciodată 
de unul singur.

Pentru a ilustra cumva aceste gânduri - și pentru a ne menține în spațiul grec 
ce a experimentat pentru prima oară în Europa această tensiune supremă a 
Occidentului - am ales să vorbesc puțin despre ansamblul Centrului Cultural 
al Fundației Stavros Niarchos din Atena, construit în 2016 după planurile 
arhitectului italian Renzo Piano. Piesa centrală este clădirea ce adăpostește 
Biblioteca Națională a Greciei și Opera Națională. Privind-o, îți dai seama 
că ea trimite, într-un mod nou și irepetabil, către un templu grec: e vorba de 
un acoperiș alb, subțire, plan, lucios, susținut de stâlpi delicați, ce pare că 
plutește peste clădirea Operei și a Bibliotecii. E ca un nor ce stă deasupra, 
protejând, împrejmuind și conținând clădirea de dedesubt, dar păstrând totuși 
o distanță ce lasă clădirea să fie, să se constituie, să lucreze. În construcția 
lui Renzo Piano mi se pare că se adună, într-un mod nou și irepetabil, esența 
templului grec: aceea de a aduna laolaltă cerul și pământul, zeii și oame-
nii, așadar pe cei ce conțin și pe cei ce, astfel conținuți, sunt eliberați întru 
căutarea propriului.
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     Is Oldness a value in itself?
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There was only one last climb left until I would reach my first pit-stop of that 
day. I had embarked on a one-day bike trip roaming through a small, unassuming 
city sitting on the shores of the Danube. My father’s old bike seemed to crum-
ble under the saddle as I was struggling to reach the top of the hill – it was not 
necessarily a good bike, but it had emotional value, or so I would always tell my-
self, as if expecting that to be enough of a quality to propel me past the tranquil 
scenery of the Dobrogea Mountains.

The city revealed itself in all its quasi-rural glory, mostly as I expected it to look 
like - and yet, one element was off. The carcass of an industrial building towered 
over the landscape, detracting from its surroundings through its sheer size. As I 
was approaching it for further examination, nostalgia kicked in. Its derelict state 
made me wonder about feasible life scenarios of its past inhabitants – a romance 
between a sailorman and a local girl, a ship bringing riches from far away, a 
soldier hiding from enemy fire. Enchanted by my discovery, I summoned up the 
courage to ask a local fisherman about the history of this building.

‘Excuse me, I was just wondering - how long has this building been sitting like 
this for?’ I asked, ’50 years or so, I presume?’

‘Oh, the building has been sitting here since 1886 but it’s been looking like a 
ruin for only a couple of years now. It had just received a fresh coat of paint 
when it caught fire - and then everything just got stolen afterwards.’

Hearing this suddenly broke the self-induced spell I had been under. It was not 
sailors or weepy lovers who last resided behind these walls. It was, in actual fact, 
young men swiping left on Tinder and drivers listening to the latest radio hits in 
their trucks. The building still had its age, and its crumbling walls, and its miss-
ing windows – and yet, it just was not the same anymore.

Disheartened, I resumed my bike trip. The chain dropped for the 15th time that 
day. Perhaps, just as it was the case with the run-down building, the stories I had 
saturated it with were just not enough.
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Mai aveam doar un deal de urcat până la primul popas al zilei. Ma 
înhămasem la o plimbare de o zi cu bicicleta, pedalând către un oraș mic și 
modest, așezat pe malurile Dunării. Pe măsură ce mă apropiam de vârful 
dealului, vechea bicicletă a tatălui meu se zgâlțâia din toate încheieturile; nu 
era neapărat o bicicletă bună, dar avea o valoare emoțională aparte - sau cel 
puțin asta îmi spuneam eu, încercând să mă conving ca aceasta calitate avea 
să fie suficientă pentru a mă propulsa prin calmul peisajului Dobrogean.

Orașul s-a dezvăluit ușor în toată gloria sa cvasi-rurală, arătând în mare 
parte exact cum mă așteptam - totuși, ceva părea nelalocul lui. Ruinele unei 
clădiri industriale se înălțau semețe dintre casele mărunte, dominând întreg 
peisajul prin simpla lor dimensiune. Pe măsură ce mă apropiam, am fost cu-
prins de un val de nostalgie. Starea lor decrepită m-a dus cu gândul la posi-
bile istorii, care mai de care mai neverosimile, ce s-ar fi putut petrece acolo 
– o poveste de dragoste dintre un marinar și o localnică, un vapor cu bogății 
venit de departe, un soldat ascunzându-se de inamici. Fermecat de mica mea 
descoperire mi-am luat inima în dinți și am întrebat un pescar despre din 
apropiere despre povestea locului.

”Nu vă supărați, ma întrebam cam de cât timp stă clădirea asta așa? Vreo 
50-60 de ani, presupun?”

”Clădirea a fost construită în 1886, dar așa ruinată e doar de câțiva ani. 
Doar ce fusese tencuită din nou înainte să ia foc - după s-a distrus totul”

Vraja s-a destrămat de îndată ce am auzit asta. Așadar nu au fost marinari 
sau romantici incurabili cei ce ce călcaseră ultima oară acolo, ci mai degrabă 
adolescenți ce stau pe Tinder și șoferi de camion ascultând ultimele hit-uri la 
radio. Clădirea își păstra încă vârsta, pereții dărăpănati și ferestrele lipsă - si 
totuși, odata spulberată viziunea mea romanticizată, pentru mine parcă nu 
mai era aceeași.

Descumpănit, mi-am reluat călătoria. Lanțul bicicletei a căzut pentru a 15-a 
oară în ziua aceea. Poate, la fel ca în cazul ruinei, poveștile cu care o aso-
ciasem și cu care mă amagisem pur și simplu nu erau suficiente. 
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         EPILOGUE

Untold Poems                                                        Andra  Nicoleanu |   NOSTOS 
STUDENTS’ PROJECTS. EXCERPTS
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During the first semester of the academic year of 2017-2018, the studio 34 men-
tored by Florian Stanciu and his team Tudor Elian, Cosmin Georgescu, Andreea 
Radulescu analyzed the built heritage of the Regina Maria Boulevard in Bucharest 
in two steps. The first part of the study meant documenting the existing through 
examining historical plans, disclosing the interiors by analogy with similar spaces 
or by direct observation. It ended in the process of archiving all that was discov-
ered in a capsule of memory. The second step was translating the context by pro-
posing interventions, since we now had the experience of the locus and the inner 
life of the neighborhood.  

*
There is an untold poem in the act of dwelling spaces. Our thoughts rely on the 
assumption that memory is hereditary, and there’s a sense of intuition embedded 
in our subconscious, one that tells us how to experiment space. By harvesting 
and documenting the built heritage and the mark left by inhabitants, we aim to 
discover the root of collective memory, or at least its imprint on the process of 
contemporary architecture. 
There is no such thing as an ideal city, since it would be an expression of sterility, 
of bareness. By measuring the effect reality and history have on the life of the built 
heritage, we show the inner life of urbanity. Our archive is not just a witness to 
the past, but a testament to the double life of a monument: the one that its author 
imagines and the one of the tangible present, the undisguised accidents, the innate 
organic structure, informal dwelling.  

Over time it’s been said that once in a few hundred years, The Great Library of 
Alexandria has to be burned down; that everything that could have been done 
has already been done, and we need to make room for the new. We disagree, and 
argue that looking forward always bears in itself a subtle nostalgia, an unexplained 
seeking of the familiar, of home in a metaphorical sense. 

The act of creating space is in a way a journey, a process of developing the tools 
to interpret the existing. The impulse of translating the world through its context 
is, for us, the origin of the project. Thus, the metaphorical act of returning home 
becomes a way of deciphering the aesthetic language of the monument. Our pur-
pose is to answer, not to assert. 
In the archive of the buildings of the Regina Maria Boulevard, we aim to show 
both the vision of the author, untouched to a certain degree, and that of the inhab-
itant, the aggregated result of individual actions dictated by collective memory, 
what we would call prolific nostalgia. As we see it, the purpose of this study has 
been to uncover the poem; to show the fertility of the dwelling that takes place 
behind the façade. The only logical step further was to use this richness found, this 
language borrowed from the context to give shape to our interventions.
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Poeme nerostite

În cursul primului semestru al anului universitar 2017-2018, atelierul 34 
condus de Florian Stanciu și echipa Tudor Elian, Cosmin Georgescu, Andreea 
Rădulescu a analizat în două etape țesutul istoric al Bulevardului Regina Ma-
ria, București. Primul pas a presupus documentarea minuțioasă a existentului 
prin studierea planurilor istorice, relevarea prin analogie sau prin observație 
directă și s-a încheiat cu arhivarea celor descoperite într-o capsulă a memo-
riei. Al doilea pas a însemnat traducerea contextului prin propunerea de 
intervenții, având în spate experiența locului și a vieții interioare a cartierului. 

*
Există o poezie nescrisă în actul locuirii spațiilor. Argumentul nostru se 
bazează pe presupunerea că memoria este ereditară, că există un simț al 
intuiției țesut în conștiința colectivă, unul care ne dictează o manieră de a ex-
perimenta spațiul. Prin documentarea patrimoniului construit și a amprentei 
locuitorilor săi, încercăm să descoperim sursa memoriei colective, ori am-
prenta ei asupra procesului arhitecturii contemporane. 
Nu există orașul ideal, în măsura în care acesta ar fi o expresie a sterilității. 
Dimensionând efectul pe care realitatea și curgerea timpului îl au asupra 
vieții țesutului construit, ne dorim să arătăm viața interioară a urbanității. 
Arhiva noastră nu e doar un martor al trecutului, ci un testament al vieții 
duble a monumentului: cea pe care autorul o imaginează, împletită cu cea a 
prezentului tangibil, a accidentelor firești, a organicității implicite, ceea ce am 
numi locuire informală.  

De-a lungul timpului s-a spus că odată la câteva sute de ani trebuie arsă Bib-
lioteca din Alexandria, că tot ce se poate imagina a fost deja creat, că trebuie 
lăsat loc pentru nou. Ne delimităm de această viziune și argumentăm că actul 
de a privi înainte poartă cu sine o nostalgie subtilă, o căutare inexplicabilă a 
familiarului, a unui acasă metaforic. 

Actul de a creea spațiu este asimilat unei călătorii, unui proces de a dezvolta 
instrumentele cu care poate fi interpretat existentul. Impulsul de a traduce 
lumea prin contextualizare este, pentru noi, originea proiectului. Astfel, înto-
arcerea metaforică spre acasă devine un mod de a descifra limbajul estetic al 
monumentului. Scopul nostru este acela de a răspunde, nu de a afirma. 
Prin arhiva imobilelor Bulevardului Regina Maria dorim să arătăm atât 
viziunea autorului, nealterată într-un oarecare grad, dar și cea a locuitorului, 
rezultatul agregat al unor comportamente individuale, dictate de memoria 
colectivă. Scopul e acela de a descoperi poezia; de a arăta fertilitatea lo-
cuirii ce rezidă în spatele fațadei. Următorul pas a fost fără echivoc folosirea 
bogăției descoperite, a limbajului împrumutat din context pentru a da formă 
intervențiilor studenților.
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