
Din nou despre sta]ia de carburant de la Cazino. A trecut o lun\ de zile de la prima mea adres\.
Dup\ demolarea pe post de reabilitare care, a[a cum se vede, s-a finalizat deja cu mult succes
a ap\rut un lucru [i mai `ngrijor\tor: un panou cu o imagine a viitoarei sta]ii de benzin\
Imaginea propus\ poate sta foarte bine `n multe locuri din ]ara asta dar `n acest caz nu are nici o 
leg\tur\ cu amplasamentul [i nu se armonizeaz\ cu nimic din jur. Este ca nuca `n perete.
Sinaia [i `n special zona ei protejat\ arhitectral consider c\ merit\ mult mai mult respect.
Cum ar fi fost dac\, atunci c`nd se realiza castelul Pele[, regele Carol ar fi amplasat o astfel de
cl\dire `n locul sta]iei de benzin\ din incinta castelului?. G\sim numeroase exemple extrem de
inspirate `n care, talentul [i grija arhitectului `mpreun\ cu `n]elegerea beneficiarului, au transformat
obiecte banale, cu tent\ industrial\ `n opere de art\ (vezi sta]iile de transformare din parcul central)
Ca `n multe alte cazuri, `n Sinaia ilu[trii no[trii `nainta[i au dat deja solu]ii pentru cele mai multe 
dintre problemele cu care ne confrunt\m zi de zi; .
a[adar v\ ofer contraexemplul necesar, din Sinaia, incinta Pele[, exemplu vechi de 100 de ani:

                                                              

nu trebuie dec`t s\ vrem s\ le vedem

noua construc]ie trebuie s\ reflecte `n
primul r`nd grija proiectantului dar [i a 

avizatorului pentru armonizarea cu zona.
s\ nu uit\m c\ principalul motiv al acestei

interven]ii `l constituie defapt uzura moral\ 
a echipamentelor (rezervoare, pompe).
astfel, se poate realiza o cl\dire clasic\, 
perfect integrat\ `n context dar echipat\

dup\ ultimile standarde.
eu cred c\ [i forma pompelor [i cea a 
panoului cu pre]uri trebuiesc studiate 

[i s\ fie altfel dec`t `n cazurile obi[nuite.
acest mod de abordare poate constitui de 

fapt [i  pentru beneficiar o carte de vizit\ 
[i  o dovad\ de `n]elepciune [i de 

`n]elegere a unei situa]ii atipice, speciale
[i, de ce nu, un obiect real de publicitate
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