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ELENA ªI ANDREI ªTEFÃNESCU, STUDIO AE:

"Bucureºtiul are
nevoie de revitalizarea
construcþiilor vechi, a
celor industriale ºi a

spaþiilor publice"

Reporter: Cum a luat naºtere Stu-
dioul Ae ºi de ce investiþie a fost ne-
voie pentru lansarea sa pe piaþã?

Studio AE: Am început studioul
din pasiune pentru arhitecturã ºi
bucuria pe care ne-o oferã acest
domeniu creativ. Oficial, am înfiin-
þat studioul în 2013, dar am cola-
borat pentru diverse proiecte de
arhitecturã încã din facultate. Am
lucrat împreunã ºi am participat la
numeroase concursuri de arhitec-
turã. Am ºi câºtigat mai multe pre-
mii - am obþinut de exemplu, locul
întâi la concursul internaþional
ArtUrbain organizat de Ministerul
Dezvoltãrii din Franþa care viza o
strategie pentru un oraº la alege-
rea noastrã.

Dupã facultate, am început sã lu-
crãm pe diverse proiecte. Am înce-
put cu proiecte rezidenþiale, apoi

din 2013, de când am înfiinþat ofi-
cial Studio ae, ne-am axat pe pro-
iecte comerciale. De atunci ne
orientãm mai mult cãtre acestea ºi
pe zona clienþilor de business,
companii. Peste 95% dintre clienþii
pe care îi avem în prezent sunt bu-
siness to business. Este un seg-
ment dinamic ºi se potriveºte cu
ritmul nostru.

Ne-a ajutat foarte mult ºi expe-
rienþa acumultatã în perioada în

care am lucrat pe segmentul rezi-
denþial, mai ales sã-i înþelegem pe
oameni ºi clienþi, adicã exact pe cei
care utilizeazã, într-un final, spa-
þiul. Pentru cã, indiferent dacã este
un spaþiu de birou sau magazin,
acesta va fi utilizat de clienþi, de
angajaþi ºi este important sã înþele-
gem ce îºi doresc ei ºi cum îºi pe-
trec timpul acolo. Pânã acum am
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Din pasiune pentru arhitecturã ºi mânaþi de bucuria pe care acest domeniu le-o oferã, Elena ºi
Andrei ªtefãnescu au înfiinþat un studio de arhitecturã ºi design, - Studio AE -
architecture&evolution.
Patru dintre proiectele construite de ei au fost selectate de Retail Design Blog, una dintre cele mai
mari platforme internaþionale dedicate proiectelor comerciale ºi de birouri. În plus, au câºtigat
împreunã multe premii la concursurile de arhitecturã naþionale ºi internaþionale la care au
participat.
Pentru ei, Bucureºtiul este un oraº cu mult potenþial de dezvoltare ºi plin de dinamism care are
nevoie sã-ºi revitalizeze clãdirile vechi, în paralel cu construcþia de clãdiri noi pentru o utilizare cât
mai eficeintã a spaþiilor. Plini de soluþii creative, Elena ºi Andrei ªtefãnescu ne-au povestit, într-un
interviu la sediul lor din Cartierul
Creativ, cum se vede Capitala prin
ochii unor arhitecþi, cum a evoluat
sectorul de arhitecturã ºi design în
ultimii ani, dar ºi ce impact au
noile tehnologii în acest sector.

Elena ºi Andrei ªtefãnescu: "Dupã facultate, am început sã lucrãm
pe diverse proiecte. Am început cu proiecte rezidenþiale, apoi din

2013, de când am înfiinþat oficial Studio ae, ne-am axat pe
proiecte comerciale".



avut succes cu aceastã abordare.
Am finalizat recent un proiect pen-
tru spaþii de birouri - sediul celor
de la GEBERIT România-, pe care
i-am mai vizitat ulterior ºi erau
foarte mulþumimiþi cã au un spaþiu
prietenos ºi plãcut. Ne intereseazã
mult ce se întâmplã cu spaþiile
dupã ce noi ne terminãm construi-
rea/ºantierul pentru cã practic ele
atunci încep sã trãiascã. Atunci se
vede aportul nostru, atunci capãtã
valoare munca noastrã.

Legat de investiþia în Studio Ae,
aceasta a presupus în primul rând
mult timp. Nu ºtiu dacã putem
aminti o cifrã, investiþia a fost ºi
este constantã ºi continuã. Putem
spune cã prima investiþie a constat
în achiziþia unor echipamente soft-
ware, apoi ne-am mãrit echipa ºi
ne-am mutat sediul într-un spaþiu
mai mare. În fiecare an am fãcut
noi investiþii în licenþe, traininguri,
acreditãri, cursuri de management,
am fãcut ºi un audit cu cei de la De-
loitte. Anul trecut, am implemen-
tat un sistem de management in-

tegrat la nivel de business, iar în do-
meniul calitãþii suntem certificaþi
anual de TUV Austria România. Ele-
na urmeazã în prezent un Executi-
ve MBA organizat de Universitatea
din Viena cu ajutorul cãruia vrem
sã dezvoltãm partea de business
într-una sustenabilã, va fi primul
arhitect care va absolvi aceste cur-
suri. Ne dorim sã avem continuita-
te, constanþã ºi sã ne dezvoltãm or-
ganic.

Reporter: Cum aratã Capitala no-
astrã prin ochii unui architect?

Studio AE: În primul rând, Bucu-
reºtiul este un oraº cu mult poten-
þial de dezvoltare, foarte dinamic,
cu foarte multe straturi ale istoriei
care se aºeazã în diverse forme. Pe
aceeaºi stradã poþi sã mergi ºi sã
gãseºti contraste puternice cu clã-
diri din diverse perioade. Pe de altã
parte, acest aspect îi asigurã ºi o
unicitate, dinamism ºi o dezvoltare
pe care nu o gãseºti în alte oraºe.
Are foarte multe zone uitate ºi
foarte multe situri care meritã
atenþie ºi revitalizare. De altfel, noi
când am participat la concursul din
Franþa, am propus o strategie pen-
tru Bucureºti, care viza trei aspec-
te: calitatea arhitecturalã, calitatea
privind sustenabilitatea ºi calita-

tea socialã. Strategia, fãcutã pen-
tru splaiul Dâmboiþei, mai exact
între Lacul Morii ºi Piaþa Unirii,
propunea architectural ca unele
clãdiri importante, universitare ºi
culturale, de pe malul Dâmboviþei
sã fie restaurate, iar parcurile din
jurul lor sã fie introduse în circuitul
oraºului. La nivel de sustenabilita-
te, ideea este ca Dâmboviþa sã fie o
coloanã verde a oraºului care,
împreunã cu parcurile, sã formeze
un sistem interconectat. Iar la nivel
social, propuneam ca prin conexiu-
nea acestor spaþii verzi ºi a apei
împreunã cu parcurile, sã dezvol-
tãm o strategie sustenabilã a
oraºului, în sensul în care parcurile
de pe o parte ºi de alta a Dâmbovi-
þei ºi cele care sunt separate - pre-
cum Grãdina Botanicã, de exemplu
- sã fie conectate cu zona de pro-
menadã.

Am propus ca Dâmboviþa sã devi-
nã practic o zonã de promenadã a
Bucureºtiului, astfel s-ar amplifica
prin legãturile dintre spaþiile verzi
idea de spaþiu accesibil pietonilor
ºi care sã poatã fi tranzitatã uºor ºi
cu bicicleta, nu doar preponderent
pietonal.

În Bucureºti existã ºi un "strat" de
construcþii care ar merita revalorifi-

cate. Mã refer la patrimoniul indu-
strial care, în momentul de faþã,
presupune niºte clãdiri în interiorul
oraºului sau aproape de centrul
oraºului care ar merita revitalizate ºi
introduse în circuitul "mai civil" al
oraºului. Industria ar merita sã fie
mutatã în niºte spaþii adecvate un-
deva mai spre marginea oraºului,
unde ar putea beneficia ºi de o co-
nexiune a infrastructurii mult mai
uºoarã, iar spaþiile din interiorul
oraºului sã fie transformate.

Uºor, uºor apar ºi noi tipuri de
programe de transformãri ºi con-
versii. Este nevoie atât de con-
strucþii noi, cât ºi de revitalizarea
celor vechi, în Bucureºti. Credem
cã este necesar ca ºi clãdirile exis-
tente sã fie readuse la viaþã, chiar
dacã investiþia într-o astfel de clã-
dire se poate ridica la o valoare des-
tul de mare. Pe de altã parte, astfel
de clãdiri au ºi un farmec al lor ºi
meritã puse în valoare ºi fac parte
din istoria oraºului.

Reporter: Cum a evoluat secto-
rul de arhitecturã ºi design în ulti-
mii ani?

Studio AE: Noi vedem o transfor-
mare în bine în sensul în care exis-
tã deschidere pe piaþã. Uniunea
Europeanã a creat o deschidere cã-
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tre ceea ce se întâmplã în afarã.
Multã lume cãlãtoreºte, mulþi vãd
exemple pozitive ºi atunci ºi clien-
þii au alte aºteptãri. Calitatea pro-
iectelor ºi cea a execuþiei au cres-
cut ºi ele, ceea ce ne bucurã pentru
cã se aliniazã cu strategia noastrã.
Totodatã, existã standarde impuse
de UE care fac ca sectorul de arhi-
tecturã ºi design din þara noastrã
sã se alinieze ºi sã se sincronizeze
cu ce se întâmplã în vestul Europei.
Mai sunt paºi de urmat pânã acolo
pe piaþa din România.. Dar noi
vrem sã fim primii, sã respectãm
standardele din UE ºi deja ne axãm
foarte mult pe partea de calitate.
Suntem foarte conectaþi la ceea ce
se întâmplã pe piaþa europeanã.

Reporter: Care a fost cel mai soli-
citant proiect de pânã acum?

Studio AE: Am finalizat chiar în
aceste zile Concept Store Domenii
dezvoltat de Mega Image ºi putem
spune cã este spectaculos. Este cel
mai mare ºi complex proiect pe
care l-am realizat pânã acum.
Acest spaþiu comercial amplasat
într-o zonã protejatã are 1400 mp
ºi a necesitat multã implicare.
Astfel, a presupus mai multe studii,
fiind zonã protejatã, soluþii inovati-
ve pentru respectarea normative-
lor actuale, mai multã sensibilitate
acordatã aspectelor generale pen-

tru construirea proiectului. În plus,
este un spaþiu care se dezvolta ini-
þial pe parter, dar noi am identifi-
cat un potenþial în a folosi subsolul
tehnic existent ºi ne-am folosit de
faptul cã spaþiul avea o dublã înãl-
þime ºi astfel am mai creat un etaj
parþial. Practic, dintr-un spaþiu cu
un nivel am reuºit sã facem un spa-
þiu cu trei etaje. Toate aceste modi-
ficãri au presupus lucrãri ample de
consolidare, de conformare la nor-
mele actuale de securitate la in-
cendiu, de conformare structuralã,
un concept architectural care sã
þinã cont de toate aceste restricþii.
Am propus ºi un element specta-
culos - o scarã elicoidalã turnatã în
beton. De asemenea, am adus fo-
arte multã luminã naturalã la inte-
riorul spaþiului. Este un proiect
care a necesitat un efort susþinut ºi
ca timp, ne-a solicitat mai bine de
doi ani, deoarece ne-am propus ºi
foarte multe elemente noi. Am
reuºit sã mãrim de douã ori ºi ju-
mãtate suprafaþa comercialã, este
un spaþiu în care fluxurile sunt
mult mai bine optimizate ºi oferã o
experienþã ºi o surprizã clienþilor. A
fost un proiect provocator, însã
ne-a plãcut aceastã provocare, mai
ales faptul cã ne-am putut juca cu
perspectivele multiple din diverse
puncte.

Reporter: Care a fost proiectul
care v-a adus cel mai mult succes?

Studio AE: Gusturi Româneºti
credem cã a fost primul proiect care
a atras foarte mult atenþia ºi pentru
care am primit foarte multe laude.
Am putea spune cã este primul pro-
iect etalon, carte de vizitã. Este un
concept dezvoltat de Mega Image
pentru brandul propriu Gusturi
Româneºti ºi a fost un mare avantaj
faptul cã ne-au oferit libertatea de a
crea ºi de a propune soluþii ºi au
fost ºi de acord cu ideile noastre, pe
care de altfel le-au ºi implementat.
A fost un proiect îndrãzneþ, mai ales
pentru cã am propus mobilier scul-
ptat manual, ºi a fost o provocare sã
gãsim furnizorul care sã facã aceas-
tã sculpturã. Ne-am dorit sã fie un
magazin reprezentativ pentru ceea
ce înseamnã specificul românesc,
mergând cãtre esenþã ºi în acelaºi
timp sã fie ºi un magazin contem-
poran.

Reporter: Ce proiecte aveþi în
prezent în desfãºurare?

Studio AE: Suntem în curs de au-
torizare pentru un showroom, un
proiect pilot în þarã pentru un
client care vrea sã dezvolte un lanþ
de showroom-uri la nivel naþional,
iar în aceastã varã urmeazã sã
înceapã prima construcþie.

Mai avem un alt ºantier, tot un

spaþiu comercial. Este o clãdire exis-
tentã care se extinde ºi se reame-
najeazã integral. Are nevoie de re-
abilitare, conversie ºi de extindere
cu un corp de clãdire nou. Este o
abordare arhitecturalã în care am
cãutat sã îmbinãm partea veche cu
cea nouã ºi sã gãsim o legãturã
între ele. O sã fie interesant pentru
cã am ales sã creãm un spaþiu între
cele douã clãdiri, iar legãtura din-
tre ele va fi fãcutã printr-un lumi-
nator generos care o sã "decupe-
ze" clãdirea ºi va separa vizual ce
este nou de ce este vechi.

Reporter: Cât timp presupune
conceperea unui proiect?

Studio AE: Durata fiecãrui pro-
iect depinde de complexitatea lui.
Prin sistemul de management in-
tegrat pe care l-am implementat,
prima fazã a unui proiect, cea de
concept, noi ne propunem ca
î nt r - o sãpt ãm ânã sã av e m o
întâlnire constructivã cu clientul
pornind de la direcþiile generale ºi
de la analiza sitului, contextului ºi
posibilitãþilor de abordare a pro-
iectului. Apoi, în funcþie de cât de
mare sau micã este clãdirea, de
materialele pe care le folosim, ne
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putem face o idee legatã de durata
proiectului.

Reporter: Ce fel de relaþie ar tre-
bui sã existe între investitor ºi arhi-
tect în timpul procesului de proiec-
tare?

Studio AE: În primul rând trebuie
sã vorbim de profesionalism, de
încredere, respect, transparenþã,
comunicare ºi sinceritate.

Doar aºa putem înþelege care
sunt cerinþele clientului. Noi sun-
tem transparenþi încã de la început
cu ce înseamnã riscurile proiectu-
lui.

Scopul nostru nu este sã ascun-
dem un eventual pas dificil care
poate apãrea pe parcursul proiec-
tului, ci din contra, sã îl comuni-
cãm pentru a avea timp sã gãsim o
soluþie.

Strategia noastrã a fost întotdea-
una bazatã pe calitate ºi nu o poþi
avea fãrã profesionalism. Credem
cã suntem o echipã, noi ºi clientul,

ºi atunci este bine sã comunicãm ºi
sã fim parteneri.

Din fericire, clienþii au avut încre-
dere în propunerile ºi alegerile no-
astre. Am ales sã colaborãm cu so-
cietãþi axate pe calitate, care sunt
printre primele în domeniul lor de
activitate ºi ºi-au dorit proiecte
creative prin care sã-ºi surprindã
clienþii sau prin care sã facã un pas
în faþa competitorilor.

Reporter: Prin ce se diferenþiazã
serviciile oferite se Studio Ae faþã
de alte birouri de arhitecturã?

Studio AE: Ne diferenþiem în pri-
mul rând prin sistemul de manage-
ment implementat. Am reuºit sã
integrãm un frame work, o structu-
rã care sã ne permitã sã venim cu
proiecte cu valoare adãugatã pe
care sã le livrãm rapid. În plus, in-
tegrãm noile tehnologii de proiec-
tare BIM - Building Information
Modeling. Suntem foarte atenþi la
toate detaliile ºi dedicaþi clienþilor
noºtri. Scopul lor devine ºi scopul
proiectului nostru de arhitecturã.

Ne perfecþionãm continuu, avem
studii MBA, suntem la curent cu
noile tehnologii din domeniu, sun-
tem deschiºi ºi acceptãm provocãri
noi. Ne dorim sã livrãm repede un
concept, sã livrãm corect o docu-
mentaþie pentru autorizaþie ºi sã
aibã un proiect de execuþie calitativ
foarte bun, astfel ca în timpul execu-
þiei sã nu existe erori, reveniri ºi
întârzieri. Ne propunem ca imaginea
pe care o creãm la început sã fie ace-
eaºi cu cea de la final. În plus, avem
o perspectivã mai sculpturalã a clã-
dirilor ºi credem cã vom duce un
plus de gestionare la nivel de busi-
ness în domeniul arhitecturii prin
absolvirea cursurilor MBA din Viena.

Reporter: Care consideraþi cã
este impactul ultimelor tehnologii
în arhitecturã?

Studio AE: Ne place tehnologia
ºi suntem mereu la curent cu ce
înseamnã ea pe partea de con-
strucþii ºi pe partea de proiectare.
Suntem printre puþinii din þarã la
momentul acesta care lucreazã cu

tehnologia BIM, dar prin acest sis-
tem putem obþine transparenþã ºi
un control al calitãþii mult mai bun.
Noi am fãcut de doi ani tranziþia la
aceastã tehnologie, fapt ce ne aju-
tã atât pe noi, cât ºi pe clienþi sã
înþeleagã mai bine proiectele, ceea
ce reprezintã un pas în faþã.

Þara noastrã are un nivel ceva
mai scãzut de adopþie BIM, faþã de
vestul Europei. Dar în Anglia, de
exemplu, este deja obligatorie uti-
lizarea BIM pentru proiectele pu-
blice, iar în Franþa ºi þãrile nordice
urmeazã sã devinã obligatoriu.

Totodatã, am folosit tehnologia
3D pentru mãsurarea clãdirilor
prin scanãrea 3D a clãdirilor. Este o
tehnologie nouã care, în ultima
vreme, a devenit mai popularã ºi
mai accesibilã. Practic, prin folosi-
rea scanãrii 3D se reduce foarte
mult timpul pentru investigaþia
unei clãdiri existente ºi avem un
rezultat mult mai precis faþã de
mãsurãtori pe care le-ar fi fãcut o
echipã de arhitecþi la faþa locului.

Ne preocupã în permanenþã
dezvoltarea echipei. Anul trecut
am fost cu toatã echipa Studio AE
la Bienala de la Viena pentru a fi la
curent cu studiile ºi preocupãrile
legate de sustenabilitatea ora-
ºelor.

Lucrurile sunt dinamice în acest
domeniu ºi trebuie sã fim conectaþi.

Reporter: Aþi avut proiecte pe
partea de smartcity?

Studio AE: Pânã în prezent nu ni
s-a cerut. Credem cã mai întâi in-
frastructura trebuie sã fie pregãtitã
pentru acest gen de proiecte ºi
atunci vor fi cerute ºi proiecte care
sã fie integrate. Pânã acolo mai
avem de lucru la nivelul oraºului.
Noi suntem pregãtiþi ºi pentru
astfel de proiecte. Credem cã ºi
partea de sector public o sã facã
paºi pe segmentul acesta. Momen-
tan, se fac mai mult reparaþii, dar
credem cã lucrurile se vor schimba
curând. Existã ºi o competiþie la ni-
velul calitãþii oraºelor ºi atunci, în
viitor, considerãm cã lucrurile se
vor dezvolta. Este nevoie de o stra-
tegie aliniatã care momentan nu
existã; fiind un oraº mare sunt pro-
bleme complexe.

Reporter: Vã mulþumesc!
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