
"Arhitectura din þara
noastrã are nevoie de
reguli simple ºi clare"

(Interviu cu arhitectul Elena ªtefãnescu, cofondator Studio Ae)

Reporter: Cum aratã arhitec-
tura României, la graniþa dintre
pandemie ºi rãzboi?

Elena ªtefãnescu: Ca imagi-
ne, arhitectura în România aratã
la fel, nu pare cã sunt schimbãri

spectaculoase. Faþã de alte do-
menii, schimbãrile se produc în
timp. ªantierele pe care le finali-
zãm în prezent sunt proiectate
acum doi ani. Existã însã modifi-
cãri structurale determinate de

pandemie, care-ºi pun ampren-
ta pe viitor.

Din punct de vedere al compo-
nentei sociale a arhitecturii, mo-
bilizarea celor care au hoteluri,
pensiuni, locuri disponibile a

arãtat cã este important sã con-
struim clãdiri care se pot adapta
uºor diferitelor provocãri. Din-
colo de imagine, este esenþial sã
o b s er v ãm c ã o am en i i s e
întâlnesc prin arhitecturã, aºa
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Arhitectura din þara noastrã are nevoie de reguli simple ºi clare,

susþine arhitectul Elena ªtefãnescu, cofondator Studio Ae.

Domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã nu trebuie sã mai

avem case "în toate culorile ºi formele ºi înãlþimile, reclame

agresive prin proporþii": "Sunt foarte multe modalitãþi de a ne

exprima creativitatea, dar e vremea ca în arhitecturã ºi con-

strucþii sã fie trasate niºte coordonate clare, care sã fie

respectate".
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cum evidenþia ºi tema bienalei
de arhitecturã de la Veneþia din
anul 2010, People meet in archi-
tecture, curatoriatã de arhitecta
de origine japonezã Kazuyo Se-
jima. Viziunea unor arhitecþi ºi
c o n s tr uc to r i de ac um
4-3-2-1.000 de ani poate fi ad-
miratã în prezent ºi probabil cã
ºi în viitor.

Cred cã am început sã realizãm
în timpul pandemiei ºi apoi în
vreme de rãzboi cât de interco-
nectaþi suntem. ªi cã sentimen-
tul de "acasã", de siguranþã, este
esenþial. Arhitectura spaþiilor de
retail ºi de birouri a suferit ºi ea
modificãri importante, în care
transformarea, adaptarea ºi ino-
varea sunt cuvintele de ordine.

De când a început rãzboiul,
m-am tot gândit cã, din pãcate,
a demola clãdiri, societãþi, co-
munitãþi reprezintã un proces
uºor ºi instantaneu, dar este atât
de greu sã reconstruim… va
dura o viaþã ºi tot nu va fi de
ajuns… Viitorul înseamnã a re-
construi ºi e necesar acest senti-
ment de urgenþã a intervenþiei.

Dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, la nivelul Europei s-a
desfãºurat un amplu proces de
reconstrucþie, iar în Ucraina sper
sã se mobilizeze resursele nece-
sare astfel încât sã se construia-
scã într-un ritm alert.

Reporter: Ce trebuie modifi-
cat urgent în ceea ce priveºte ar-
hitectura noilor construcþii?

Elena ªtefãnescu: E nevoie de
multe, începând de la transpa-
renþa autoritãþilor la planificare
ºi implementare, în general.

Transparenþa administrativã
presupune respectarea terme-
nelor de rãspuns de cãtre auto-
ritãþi. Poate fi descurajatoare
lipsa de anticipare a unui rã-
spuns.

La planificare, trebuie sã con-
struim mai puþin, dar de o calita-
te superioarã. Sunt multe ºan-
tiere începute ºi nefinalizate.

Avem nevoie de o strategie pe
termen lung, ar trebui sã ale-
gem sã construim ºi altfel decât
prin paradigma preþului cel mai
mic

Reporter: Cum îmbinã arhi-
tecþii cerinþele ecologice ºi de

sustenabilitate cu cele din do-
meniul tehnologic si al inova-
tiei?

Elena ªtefãnescu: Echipa Stu-
dio ae a început de mai mulþi
ani promovarea arhitecturii sus-
tenabile. În prezent, avem în lu-
cru mai multe proiecte pe care
beneficiarii la vor ºi certificate la
standardul internaþional de case
pasive.

Construirea sustenabilã înseam-
nã mai multe ore de proiectare,
verificãri succesive ale calcule-

lor, îmbinarea cerinþelor esteti-
ce cu cele legate de eficienþã
energeticã. Studio ae a acceptat

provocarea de a arãta, prin pro-
iecte, cã o casã eficientã energe-
tic este ºi frumoasã. Prin frumos,
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"Cred cã am început sã realizãm în timpul
pandemiei ºi apoi în vreme de rãzboi cât de
interconectaþi suntem. ªi cã sentimentul de

acasã, de siguranþã, este esenþial.
Arhitectura spaþiilor de retail ºi de birouri a
suferit ºi ea modificãri importante, în care

transformarea, adaptarea ºi inovarea sunt
cuvintele de ordine".



în acest context, noi înþelegem
luminã, naturã, bunã execuþie,
detalii care rãmân ascunse bine
proiectate ºi executate ºi care
conteazã pentru mentenanþa în
timp, asigurarea sentimentului
de acasã, adaptatã la context,

fãrã spaþii pierdute sau inutile.
Reporter: Cât de mult schim-

bã arhitectura clãdirilor cerinþe-
le de mediu ºi eficienþa energe-
ticã?

Elena ªtefãnescu: La nivel de
principii, lucrurile nu se schimbã

foarte mult. Vorbim de o bunã
însorire ºi aºezare a clãdirii pe
parcelã astfel încât sã beneficie-
ze de luminã naturalã, sisteme
de umbrire, materiale care dure-
azã în timp ºi sunt mai eficiente,
pereþi mai groºi cu o termoizola-
þie mai mare pentru a evita pier-
derea de cãldurã între interior ºi
exterior. De asemenea, folosirea
materialelor locale pe cât posi-
bil este un element cheie pentru
eficienþa energeticã.

Casele de la Muzeul Satului
sunt un exemplu de bunã prac-
ticã. Înainte, oamenii ºtiau sã
trãiascã împreunã cu natura ºi

foloseau echilibrat resursele
acesteia ºi casele se construiau
di n m ater i a le c ar e er au la
îndemânã. Astfel, acoperiºurile
maramureºene erau înalte pen-
tru a face faþã zãpezilor ºi paiele
þineau loc termoizolaþiei con-
temporane.

Evident, din punct de vedere
funcþional ºi estetic, lucrurile au
evoluat, dar în esenþã ne dorim
un adãpost, sentimentul de si-
guranþã ºi confort ºi o mai mare
legãturã cu natura ºi spaþiul ex-
terior.

Un element cheie îl reprezinã
ºi instalaþiile, importante în eco-
nomia de energie, ºi recoman-
dãm ca din faza de concept ar-
chitectura sã þinã cont de gaba-
ritele ºi traseele acestora.

Reporter: Care sunt primele
trei lucruri pe care România le
necesitã din punct de vedere ar-
hitectural?

Elena ªtefãnescu: În primul
rând, de reguli simple ºi clare. Sã
nu mai avem case în toate culo-
rile ºi formele ºi înãlþimile, recla-
me agresive prin proporþii. Sunt
foarte multe modalitãþi de a ne
exprima creativitatea, dar e vre-
mea ca în arhitecturã ºi con-
strucþii sã fie trasate niºte coor-
donate clare, care sã fie respec-
tate.

În rpimul rând mã refer la edu-
caþia în domeniul istoriei artei,
filosofiei, arhitecturii. Toate ace-
stea sunt strâns legate între ele.
De exemplu, perioada Art Nou-
veau din picturã a influenþat ar-
hitecþi ca Victor Horta, iar în
România a fost construitã clãdi-
rea Cazinoului din Constanþa.
Recomand cartea "Istoria Fru-
museþii" de Umbero Eco pentru
cã prezintã societatea în mai
multe momente din timp ºi înþe-
legem cum ne-am schimbat ºi
odatã cu societatea ºi ideea de
frumos.

Este nevoie ºi de un plan de in-
tervenþie pentru clãdirile exi-
stente abandonate. Sunt foarte
multe clãdiri abandonate în Bu-
cureºti ºi nu numai. Pe mãsurã
ce o clãdire este abandonatã, ea
se degradeazã exponenþial. O
clãdire abandonatã reprezintã o
rezervã neutilizatã ºi se ºtie cã
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"Construirea sustenabilã înseamnã mai multe ore de proiec-

tare, verificãri succesive ale calculelor, îmbinarea cerinþelor

estetice cu cele legate de eficienþã energeticã. Studio ae a ac-

ceptat provocarea de a arãta, prin proiecte, cã o casã eficien-

tã energetic este ºi frumoasã. Prin frumos, în acest context,

noi înþelegem luminã, naturã, bunã execuþie, detalii care

rãmân ascunse bine proiectate ºi executate ºi care conteazã

pentru mentenanþa în timp, asigurarea sentimentului de aca-

sã, adaptatã la context, fãrã spaþii pierdute sau inutile".



resursele sunt tot mai puþine.
Reporter: Ce greºeli se fac

frecvent la noi când vorbim de
dezvoltarea aglomerãrilor urba-
ne/rurale?

Elena ªtefãnescu: În general,
observ cã se fac multe strategii,
se discutã mult, se dezbate, dar
la implementare se blocheazã,
se revine tot la vechile obiceiuri
ºi rezultatele sunt vizibile. Hao-
sul legislativ ºi social din ultimii
30 de ani s-a transpus în mediul
construit. Nerespectarea reguli-

lor ºi principiilor pare cã este,
din nefericire, o a doua naturã
pentru unii.

Reporter: Ce proiecte noi aþi
dezvoltat în ultima perioadã?

Elena ªtefãnescu: Studio ae a
continuat sã lucreze în zona de
retail ºi în paralel a dezvoltat noi
proiecte rezidenþiale. Un proiect
recent la care þinem foarte mult
este conceptul pentru reabilita-
rea unui spital vechi de 100 de
ani din Mehedinþi, comuna Bal-
ta, care presupune extinderea

acestuia cu noi corpuri de caza-
re ºi trasformarea într-un centru
de sãnãtate ºi rejuvenare pentru
persoanele în vârstã. Este un
proiect curajos care poate pune
România pe harta internaþioanlã
ca destinaþie pe acest tip de tu-
rism. În total, proiectul se de-
sfãºoarã pe o suprafaþã de apro-
ximativ 11.000 mp ºi conþine lo-
curi pentru cazare pe termen
lung, un apart hotel pentru vizi-
tatori, o bisericã, un restaurat,
birouri administrative, ateliere

pentru hobby, cabinete de tra-
tament, grãdini interioare ºi ex-
ter ioare. Tot ansablul este
gândit în legãturã cu natura ºi
fiecare camerã beneficiazã de o
vedere frumoasã cãtre peisajul
înconjurãtor.

Anul acesta am continuat im-
plementarea conceptului Cora
Urban în alte trei locaþii din Bu-
cureºti care demonstreazã suc-
cesul noului format. Acesta asi-
gurã legãtura între hypermarket
ºi zonele centrale, legãtura din-
tre online ºi offline ºi devine ca
un satelit al Cora.

Ne-am bucurat sã lucrãm alã-
turi ºi de antreprenori români.
Recent, la Ploieºti, s-a deschis
un nou concept Simigeria Mihai
în centrul comercial Prahova Va-
lue Center. Ideea proiectului a
fost ca acest magazin sã fie ca o
bijuterie a galeriei comerciale.

Reporter: Din ce zonã vin cele
mai multe cereri?

Elena ªtefãnescu: Observ o
mai mare preocupare pentru
mediu, pentru soluþiile mai
bune pe termen lung, etapiza-
rea proiectelor astfel încât sã se
mai diminueze din necunoscu-
tele legate de costurile de im-
plementare. Cele mai multe din
proiectele Studio ae sunt locali-
zate în Ilfov ºi Bucureºti, dar
avem proiecte în derulare ºi în
Craiova, Mehedinþi, Valea Pra-
hovei ºi Bacãu, pentru persoane
fizice, cât ºi juridice.

Reporter: Ce perspective are
sectorul construcþiilor din þara
noastrã?

Elena ªtefãnescu: Perpective
de c r eº ter e , î n p o f i da
constrângerilor ºi incertitudini-
lor actuale. Nu vorbim aici doar
de PNRR, ci ºi de proiectele din
HoReCa, turism balnear, retail,
logisticã, imobiliare. Îmbucurã-
tor e cã mai ales din zona inve-
stitorilor privaþi, firme ºi persoa-
ne fizice, se pune un accent tot
mai mare pe proiectele de cali-
tate, sustenabilitate ºi protecþia
mediului.

Reporter: Mulþumesc !
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