
"Susþinem creativitatea
împotriva pasivitãþii de
orice fel"
(Interviu cu arhitectul Marius Cãlin, Principal la X Architecture & Engineering)

Reporter: Clãdirile dezvoltate
de One United Properties se dis-
ting foarte clar în arhitectura
oraºului. Ce au în comun spaþiile
construite de One United Pro-
perties, nu numai din punct de
vedere al urbanismului, ci ºi al
practicii arhitecturale?

Marius Cãlin: Înþelegerea
transformãrii ºi descoperirea,
evidenþierea noului Bucureºti.
Proiectarea în arhitecturã este o
operaþiune radiarã, exploratorie
ºi de echipã în toate sensurile -
ºi astfel sunt ºi viziunea ºi reali-
zãrile ONE United Properties ºi X
Architecture & Engineering
Consult S.R.L.

Ca mod de viaþã, arhitectura
noastrã este gândire spaþialã
prin aplicarea metodelor de
construcþie integrate, studiul
perseverent al orientãrii ºi al lu-
minii zenitale, exprimarea cere-
monialã ºi echilibratã a spaþiului
arhitectural ºi armonizarea func-
þiunilor: de locuire, a birourilor ºi
comerþului, în relaþie cu mediul
înconjurãtor.

În prezent, asemenea altor
contribuþii generative la cu-
noaºterea umanã - de la ecolo-
gie, logos, educaþie, la tehnolo-
gii - avem nevoie ºi de oraºul
contemporan. Unii dintre noi
avem senzaþia cã oraºele sunt
un fel de exoskeleton istoric vi-
zualizând - între faþadele ºi strã-
zile lor - cataloage de memorie
colectivã relativ inaccesibile sau
frecvent depãºite. Uitând - sau
"doar" ignorând - cum fiecare

perioadã anterioarã semnificati-
vã a fost o invenþie vitalã, o aspi-
raþie proaspãtã, ulterior multi-
plicatã prin deschiderea cultura-
lã a participanþilor împotriva
cliºeelor urbane - pseudo-mi-
metic sau extrapolate (acest mi-
cul Paris al acupuncturii bucu-

reºtene!), frustrare ideologicã
sau colonizare, inclusiv auto-su-
ficiente constructive sau de
confort nostalgic.

Prin compania XAE - ca partici-
panþi în evoluþia spaþiului urban
- trebuie sã fim autori neaºtep-
taþi ºi fãrã a apela, a repercuta

seducþia traseelor anterioare.
Reporter: Cât de mult contea-

zã ºi cât de mult reuºiþi ca pro-
iectele inovatoare pe care le rea-
lizaþi sã se încadreze în arhitec-
tura oraºului, astfel încât sã intre
într-o relaþie vie, vibrantã cu
acesta?

Marius Cãlin: Înainte sã rãs-
pund la întrebare, trebuie sã sus-
þin relevanþa experienþelor ur-
bane ºi de proiectare, cu atât
mai mult momentul 2021.

Pentru ONE United Properties
ºi în practica noastrã, fiecare clã-
dire sau oportunitatea unui pro-
iect sunt nodale, printr-o con-
vergenþã dedicatã ºi metodicã
de gânduri, energie ºi încrede-
rea în noile experienþe spaþiale
urbane. Fiecare descoperire a
realitãþii prin proiectele XAE re-
prezintã un efort serios, cãutã-
tor, cu o susþinere tehnicã aten-
tã din partea noastrã a tuturor.

Cum ar fi sã realizezi oraºul din
viitor îndreptat cãtre fragilitatea
tranzitorie a prezentului? Fieca-
re oraº, cât ºi cartierele acestuia
- câtã deosebire semanticã faþã
de "neighborhood"! - sunt un
miracol adeseori carnavalesc în
amnezia lui.

Ce înseamnã prezentul local,
global, ontologic sau ca deschi-
dere cãtre viitor?

Astfel plecãm mereu pe calea
proiectãrii.

Ceea ce ne dorim sunt cât mai
multe întrebãri conºtiente,
ne-convenþionale sau presupus
înþelese, cu atât mai puþin insi-
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nuate. Întrebãri articulate care
deschid autentic prin arhitectu-
rã împotriva atâtor retrageri
contemporane, pe care dorim
sã le depãºim ca locuitori ai
oraºului ºi ca arhitecþi.

Susþinem creativitatea împo-
triva pasivitãþii de orice fel: biro-
craþiei, inerþiei, melancoliei sau
abandonului dezvoltãrii ora-
ºului, a sentimentului psiho-ge-

ografic de "marginalitate", pen-
tru a ne transforma resursele de
la competenþã profesionalã la
dinamicã economicã.

Problematica divergenþã, frag-
mentarea sau divizarea mediu-
lui urban de pretutindeni este
expusã unor serii de anacroni-
sme spastice auto-suficiente:
tentaþia fugii de spaþii publice,
de oraº, virtualizarea interperso-

nalã ºi multe altele.
Clãdirile nu vin cu un manual

de instrucþiuni sau cu un "jurnal
de bord" al motivelor ºi soluþii-
lor lor în evoluþia care le-a creat
- desigur, nu includ aici cartea
construcþiei! Trecând de la pro-
iect în a exista în timp, ele
rãmân de sine stãtãtoare, exem-
ple sau exemplare, elocvente în
a inspira sau genera idei ºi gene-
raþii noi.

Intersecþiile noastre sociale
marcheazã cultura unui loc/to-
pos - "genius loci", conferindu-i,
astfel, sens ºi o nouã direcþiona-
litate.

Reporter: Spuneaþi undeva cã
a transforma oraºul nu înseam-
nã doar a ridica clãdiri, ci a dez-
volta spaþii care, dincolo de fap-
tul cã satisfac nevoile concrete
de locuire, creeazã adevãrate
experienþe de viaþã ºi culturale.
Ce voiaþi sã spuneþi mai exact?

Marius Cãlin: Arhitectura nu e
niciodadã singurã. Cum toate
artele sunt caracterizate printr-o
autoritate singularã de produc-
þie, arhitectura dã senzaþia cã

"ne cunoaºtem de undeva",
dintr-o familiaritate predictibilã
sau parcã rezonând într-un mod
"les jeux sont faits".

Arhitectura contemporanã
rãmâne prezentã, fiind multi-di-
sciplinarã, cu/prin toate ambi-
guitãþile specificitãþii ei. Desi-
gur, se poate construi "orice" în
toate domeniile, cum bazele/ar-
hivele de cunoaºtere sunt din-
c o lo de am p le î n c ã di n
Renaºtere. Pentru a-ºi marca
timpul dincolo de prerogativele
prezentului, arhitectura are me-
reu nevoia de unicitate, de a fi
simþitã în imaginarul fiecãruia,
datã fiindu-i rezistenþa con-
structivã dincolo de biologicul
existenþei noastre.

Reporter: Pe ce anume puneþi
accent din punct de vedere ar-
chitectural astfel încât spaþiul
interior ºi cel exterior sã fie
într-o relaþie de complementari-
tate, sã fie ºi frumos ºi util, în
acelaºi timp?

Marius Cãlin: Într-o noapte
târziu, la Roma, hotelul deja re-
zervat m-a încurcat. Sunt trimis
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"Ca arhitect, accentuez geometria clarã din
studiile preliminare - atât ca organizare
planimetricã ºi «nãzuinþã» volumetricã,

împreunã cu ONE. Modelarea prin desen sau
orice fel de machete ºi 3-D-uri învãluie ºi,

ulterior, exprimã obiectul studiului pe care-l
numim proiect - dar nu-l auto-genereazã.

Ideea proiectului fiind însãºi dezvoltare
logicã, interactivã ºi metodicã a ceea ce
numim concept - în fapt ceea ce numim

polifonic conceptul este realizarea integralã
a proiectului".
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candid cãtre un alt hotel unde,
fiind obosit, nu m-am mai uitat
pe fereastrã, cãci oricum era
întuneric afarã. Sã descopãr di-
mineaþã cã, de fapt, ferestrele
au fost închise cu obloane (du-
b lu î n tun er i c . . . ) º i des c h i-
zându-le am vãzut cu nedisimu-
latã bucurie o superbã grãdinã
terasatã în colinele romane.

Orice formã de modelare în
producþia de arhitecturã condu-
ce cãtre o cât mai exactã consti-
tuire spaþialã, de structurã ºi in-
stalaþii ºi a anvelopantei arhitec-
turale. Ca arhitect, accentuez
geometria clarã din studiile pre-
liminare - atât ca organizare pla-
nimetricã ºi "nãzuinþã" volume-
tricã, împreunã cu ONE. Modela-
rea prin desen sau orice fel de
machete ºi 3-D-uri învãluie ºi, ul-
terior, exprimã obiectul studiu-
lui pe care-l numim proiect - dar
nu-l auto-genereazã. Ideea pro-
iectului fiind însãºi dezvoltare
logicã, interactivã ºi metodicã a
ceea ce numim concept - în fapt
ceea ce numim polifonic con-
ceptul este realizarea integralã a

proiectului.
Deci ce cãutãm spaþial este

exact - sau chiar mai mult - sã
transmitem constructiv aceastã
bucurie de a te simþi parte din
lumea ce ne include.

Reporter: One United Proper-
ties este cunoscut pentru dez-
voltãrile sale sustenabile, priete-
noase atât cu mediul, cât ºi cu
rezidenþii. Cum se traduce aceas-
tã componentã de sustenabili-
tate în limbajul arhitectural?

Marius Cãlin: Implicându-ne
decizional împreunã cu ONE
United Properties din start în a
stabili atât materialele, cât ºi vii-
torul, importanþa "post-occu-
pancy" a clãdirilor în dezvoltare.
Cerinþele stricte rezultând din
regulamente, normative nu
sunt în general prea clare sau nu
au norme metodologice de apli-
care demonstrabile. Integrarea
acestora solicitã un control eco-
nomic încã din primele faze de
design.

Reporter: Ce luaþi în conside-
rare atunci când vã apucaþi de
proiectarea unui nou ansamblu

rezidenþial? Dar a unui spaþiu
care ºtiþi cã va fi destinat comer-
cialului?

Marius Cãlin: A fi prezent în
oraº. Claritatea soluþiei din inte-
rior cãtre anvelopanta, vizibilita-
tea amplasamentului, accesele
ºi orientarea - cãtre ce vor privi
utilizatorii? Secþiunea clãdirii în
relaþie cu nexus-ul urbanistic,
ocazional premedidat prin do-
cumentaþia asumatã. A nu fi vre-
un ecou sau doar o destinaþie,
sã radieze - da poate pãrea mult,

dar e doar mobilizarea noastrã
prin arhitecturã!

Claritatea documentaþiei urba-
ne, a regulamentelor urbane de
referinþã descriu cerinþele recu-
noscute de integrare urbanã.
Chiar dacã sunt produse simul-
tan cu studiile de arhitecturã, au
nevoie de viziunea investiþiona-
rã susþinutã de creativitatea ar-
hitecturalã pentru a nu fi "deja
depãºite" sau densificând bana-
lul, ezitãrile sau frecvenþele
"yes-buildings" atât de tentante
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"Arhitectura contemporanã rãmâne
prezentã, fiind multi-disciplinarã, cu/prin

toate ambiguitãþile specificitãþii ei. Desigur,
se poate construi «orice» în toate domeniile,

cum bazele/arhivele de cunoaºtere sunt
dincolo de ample încã din Renaºtere. Pentru
a-ºi marca timpul dincolo de prerogativele

prezentului, arhitectura are mereu nevoia de
unicitate, de a fi simþitã în imaginarul

fiecãruia, datã fiindu-i rezistenþa
constructivã dincolo de biologicul

existenþei noastre".

Arhitecturã



unora. Mai întâi ascultãm tema
dezvoltãrii ºi o discutãm de-
senând - cum fiecare dintre noi
are o cunoaºtere specificã de la
dezvoltator, la proiectare ºi
execuþie.

O p er at i v ac þ i o n ãm p r i n
workshop-uri inter-disciplinare
încã din primele faze de aborda-
re a proiectui.

Reporter: De ce spaþii mixte?
Cum aþi ajuns la aceastã formulã
de succes?

Marius Cãlin: Este direcþia
contemporanã a densificãrii ar-
monioase a oraºului. Desigur,
incluzând destinaþii ca locuire
împreunã cu spaþiile profesio-
nale, legate de transport/ circu-
laþii ºi calitatea vieþii. Noi, adicã
XAE ºi ONE United Properties, o
practicãm ºi promovãm ca pe o
naturalizare spaþial-funcþionalã
eficientã - în toate sensurile - a
matricei urbane, fie în Bucureºti
sau pe litoral. Eficientizarea spa-
þialã converge în exploatarea
clãdirii, dându-i semnificaþia ur-
banã. Sunt prea multe fragmen-
te în mintea unor investitori,
încât nici de un colaj urban nu
se poate vorbi, de genul Pieþei
Române, Unirii ºi multe alte bu-

levarde.
Sau când avionul aterizeazã la

Otopeni!
Oraºele nu sunt, stãzi, cãrþi

poºtale sau ceea ce se numeºte
în teoria urbanã Disneysifica-
tion, ca înzorzonarea capricioa-
sã, dar letargicã a unor clãdiri in-
suporatibile. Zonificarea urbanã
de tip instant cities s-a extins
uneori progresiv congestionat
sau brusc - ca-n Bucureºti, în te-
ritoriul global. ªi implicit urban,
fie prin conversii de spaþii sau ca
segregare funcþionalã. Evident
cã ne confruntãm cu efectele
acesteia în mai toate felurile. So-
litudinea urbanã nu se poate re-
zolva doar prin biciclete, after-
hours sau plimbãri în parc.
Împletind atât funcþiunile clãdi-
rilor în interiorul sau în ansam-
blul acestora, devine un atribut
logic pe care-l explorãm, cum
ONE dezvoltã, ºi în sensul eco-
nomic ºi de life-style al pieþei.

Reporter: Vã adresaþi segmen-
tului de lux. Care sunt principa-
lele aspecte pe care le luaþi în
calcul, altfel încât produsul final
sã satisfacã cele mai exigente
gusturi?

Marius Cãlin: Pentru dezvol-

tãrile ONE, contribuþia mea arhi-
tecturalã ºi prin XAE îºi doreºte
sã deschidã noi spaþii de calita-
te. Pentru noi, fiecare clãdire
este un peisaj, o belvedere, ca
prezenþã urbanã ºi pânã-n inti-
mitatea spaþiilor domestice: bãi,
living rooms, scãri, balcoane etc.
Luxul este o percepþie prin co-
modificare incluzând simultan o
serie de cerinþe - mai degrabã
coduri sociale. Conteazã sereni-
tatea pe care o exprimãm.
Liniºtea din bucurie, din utilul ºi
miºcarea luminii în spaþii vitale,
proporþionate elegant ºi care ne
dorim sã-l inspire pe utilizator în
locuire, muncã sau comercial.
Noþiunea de gust - chiar dacã
voi folosi un perceput cliºeu, se
educã la fel cum mediul în care
trãim ne influenþeazã. Arhitec-
tura e inutilã prostetic, ca o ex-
tensie recuperatorie în societa-
te.

Reporter: Cât timp dureazã
procesul proiectãrii unei clãdiri -
de la momentul achiziþionãrii
terenului ºi pânã la momentul în
care vã apucaþi efectiv de ridica-
rea clãdirilor? Ce se întâmplã de
obicei în "bucãtãria" unui birou
de arhitecturã în acest interval?

Marius Cãlin: Perioadele pot fi
între doi-trei ani, în funcþie de si-
tuaþia dinamicã a certitudinilor
sau aspectelor administrative
pe care le întâmpinãm: docu-
mentaþiile de urbanism ºi trase-
ul avizelor, deschiderea ºi pre-
gãtirea profesionalã din firmã a
consultanþilor ºi executanþilor,
disponibilitatea finanþãrii ºi,
esenþial, crezul în proiect. Fãrã
crez ºi dorinþa de a învaþa, mai
totul e greu, iar aici suntem cu
toþii implicaþi în a ne depãºi pe
noi înºine.

Urmãm intens procedurile de
proiectare - le definesc ca fiind
anacronice, dat fiind senectutea
lor, în mare parte incorigibile în
practica actualã de proiectare.
Pentru cã se referã la modele "ti-
mide", de un pastoral reactiv co-
nurbaþ i i lor º i neces i tãþ i lor
oraºului de mâine. Ca-ntr-un
meci de baseball, ne dorim ca
executanþii sã ne fie aproape pe
parcursul elaborãrii proiectului,
considerând atât programul de
execuþie, majoritatea experien-
þelor noastre sunt fast-track, ºi
ramificaþiile tehnologice ale
execuþiei. De aici devine mereu
interesant!
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Reporter: Proiectele One Uni-
ted Properties nu înseamnã
doar clãdiri, ci ºi spaþii verzi, lo-
curi de joacã pentru copii, diver-
se alte facilitãþi pentru proprie-
tari (sãli de sport, piscine, locuri
de relaxare). Cum reuºiþi sã re-
scrieþi arta de trãi la oraº? Este
acesta manifestul biroului de ar-
hitecturã pe care îl conduceþi?

Marius Cãlin: Într-un fel, arhi-
tectura - asemenea unei voci -
nu existã fãrã a reuºi s-o auzi,
deci s-o construieºti cãtre viitor.

Dezvoltãri le ONE edificã -
împotriva unei pieþe "moraliste"
(aºa apare în Dex unul dintre
sensurile edificãrii...). Spaþiul ar-
hitectural devine, astfel, geo-
grafia unui oraº în continuã
miºcare. În ceea ce priveºte
aspectul "rescrierii", consider cã
am realizat deja câteva itinerarii
fãrã a ne limita seducþiei vizuale.
Personal - deci ºi-n producþia
XAE -, provocãm experienþe

spaþiale de când deschizi uºa
sau treci prin sau pe lângã clãdi-
re. Dar nu o poþi construi doar
din sau prin desene! Ceea ce
constituie un blocaj extins de
competenþe, curajul de a ne afir-
ma timpul ºi deja-vu pe piaþã
româneascã de construcþii...
Cum cerinþele multiple ale spa-
þiilor construite, incluzând pei-
sagistica, iluminatul, timpul per-
sonal ºi simultaneitatea, tehno-
logiile reconfigureazã deja tra-
seul proiectãrii prin unii dintre
noi.

Reporter: Care este proiectul
care vã provoacã cel mai mult în
prezent?

Marius Cãlin: Cred cã urmãto-
rul! Toate proiectele XAE în con-
strucþie - având nouã ºantiere în
faze de execuþie ºi pe terenuri
diferite exprimã condiþii ºi pro-
blematici extrem de diverse. În
fapt, este metodologia proiec-
tului în sine, care ne provoacã -
propria noastrã abilitate de a
conºtientiza împreunã cu parte-
nerii din execuþie vibraþia ºi sen-
sul profund al acestui timp. Sim-

plu - acumularea primitivã de
capital a consumat peste trei
decenii. Cred cã suntem prima
generaþie cam în vreo 80 de ani
care reuºeºte voluntar sã trans-
forme câte ceva. Din nou, trebu-
ie sã-ncepem cu aceºti "noi"
încã (unii pastorali) neconvinºi
de adevãrata energie a libertãþii
creative ºi a responsabilitãþii de
a construi.

Reporter: Dintre toate clãdiri-
le pe care le-aþi proiectat, care
este cea mai aproape de sufletul
dumneavoastrã ºi de ce?

Marius Cãlin: Revin la afirma-
þiile anterioare - ºi nu doar cã
prin ONE, cum spunea un pro-
verb Tao: "Milioane de oameni
încep deodatã sã vadã". Oportu-
nitatea de a gândi ºi realiza arhi-
tecturã este un proiect de fiinþã
care precede realizarea înþele-
gerii vieþii profesionale. Nicio
clãdire nu a existat înainte de ce
urmeazã, atât ca proiect ºi apoi
edificatã - cred cã trebuie sã ne
obiºnuim colectiv cu asta. Nu
primim manual de instrucþiuni
ca pentru maºinã de spãlat...

Fiecare clãdire germineazã,
fiecare clãdire ne deschide, ne
da curaj împotriva analogului
deja construit. Aºa cum prin cul-
tura noastrã profesionalã ne
opunem sarcasmului decalco-
maniei, a repetãrii sau copierii.
Ultimele douã sunt foarte greu
de real izat într-o pract icã
responsabilã!

Sã ne gândim cã înainte de a
reuºi finalizarea cupolei Domu-
lui din Florenþa, un Brunelleschi
îngândurat a petrecut ceva timp
într-o Romã devãlmãºitã. A mai
ºi descoperit perspectiva, dar
care nu a început cu el. Iar pen-
tru Dom a inventat atât maºinã-
riile, dar l-a ºi executat. Oare sin-
gur, în weekend?

Evident cã nu repetãm ceva,
vreodatã.

Educaþia, ºi pentru arhitecþi,
este ca o poartã: da, tânãrul Bru-
nelleschi pierduse execuþia
uºilor înalte ale Baptisterului,
plecând, astfel, la Roma.

Însã ce i s-a deschis?
Reporter: Mulþumesc!
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"Ca mod de viaþã, arhitectura noastrã este
gândire spaþialã prin aplicarea metodelor

de construcþie integrate, studiul perseverent
al orientãrii ºi al luminii zenitale,

exprimarea ceremonialã ºi echilibratã a
spaþiului arhitectural ºi armonizarea
funcþiunilor: de locuire, a birourilor ºi

comerþului, în relaþie cu mediul
înconjurãtor".
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