
Introduction	and	methodology.	
Starting	from	building	an	image	towards	the	
water	trail	important	in	the	city	territory,	and	
defining	the	so-called	waterfront,	continuing	with	
promenades	and	leisure	areas,	these	are	several	
introducing	motivations	to	architectural	design	
for	a	lot	of	architects	in	their	projects	–	from	the	
conceptual	demarche	and	the	lecture	of	the	site	to	
the	scenography	of	the	future	building	seen	as	an	
image	but	also	a	place	for	the	visitors	or	locals.	
General	expectations	regarding	the	water	
environment	come	from	different	reasons,	and	the	
reading	of	information	of	water	presence	could	be	
transformed	in	diverse	references	into	the	
architecture	design	approach	and	project.	Usually	
the	water	presence	is	undeniable	in	the	city	life,	in	
past,	present	or	future	–	it	rewrites	the	whole	
scenario	of	life,	including	building	and	city	
typology	and	patterns	but	also	architectures	–	and	
this	refers	to	natural	water	presence	(in	the	city	
territory).		
When	it	comes	to	artificial	water	–	usually	lakes	
(of	small	sizes)	as	well	as	not	very	deep	surfaces	
for	kids	entertaining,	also	fountains	–	the	
elements	are	introduced	by	architectural	design	
to	complete	an	image	of	architecture	and	of	urban	
space.	By	design	water	gives	on	opportunity	to	see	
the	whole	picture,	framing	somehow	a	part	of	the	
image.	Depending	its	typology,	water	presence	
can	enhance	the	light,	the	colors,	the	activities	of	
the	city;	and	also	water	invades	architecture	with	
elements	that	complete	its	embodied	built	
concepts.	Santiago	Calatrava	at	Valencia	Science	
Park	[1],	Paul	Andreu	at	Great	National	Theatre	
China	Beijing	[2],	Snohetta	at	Oslo	Opera	House	
[3]	and	many	other	architects	used	water	as	
conceptual	design	element	to	complete	
architectural	visibility,	the	image	of	corporeal	
form,	and	the	sustainable	cultural	connectivity	
with	the	space	in	an	adequate	sense	of	place.		
The	city	also	refers	architecture	to	water	presence	
responding	by	adapting	public	social	spaces	but	
also	brand	images,	mastering	urban	plans	to	
support	“water–scapes”	as	waterfront,	skylines,	
city-scapes.	[4]	[5]	As	urban	as	well	as	a	
conceptual	demarche	element,	water	can	be	
considered:	light	and/or	image	reflection	–	of	the	
elements	and	partial	or	full	openings	–	(and	here	
the	fog	can	be	the	opposite	to	the	reflection	on	the	
architectural	mise	en	scene);	the	mirroring	and	
the	completion	of	the	image	of	the	architectural	
body,	the	limit	and	topography	as	geographical	
approach	–	implying	crossings,	the	generation	of	
insular	elements	or	structures/buildings	–	or	
buildings	on	water	(like	in	the	traditional	thinking	
on	buildings	or	territories	of	Dutch	type,	or	even	
the	contemporary	Dubai-like	approach	for	

building	on	water	–	also	met	in	the	water	
sustainable	cultural	developments	of	Copenhagen	
–	fig01-03).	The	mimesis	and	conceptualization	of	
water	presence	and	structure	–	resides	as	
multimedia	performances,	nano-materials	or	the	
parametric	understanding	of	the	derivations	in	
the	water	structure	and	its	sustainability	as	
demonstrated	by	the	Watercube’s	architecture	in	
Beijing	(architecture	concept	and	research	by	
PTW	Architects).	[6]		  
Likewise	the	historical	Europe	proves	that	water	
created	sustainable	environments	in	urban	
patterns	city	cores	and	architectural	typologies,	
and	that	the	cities	which	developed	water-scapes	
have	achieved	some	fine	architectural	gestures,	
cultural	sustainable	places,	or	enhanced	their	
cultural	values	in	the	global	understanding,	and	
the	valuable	attractively	touristic	destinations.	
wonderlands	as	image	as	well	as	atmosphere,	
starting	with	the	classical	examples	like	Venezia	,	
and	continuing	with	many	others: 
The	contemporary	understanding	on	valuable	
cultural	sustainability	shows	that	water-scapes	
(referring	here	to	the	vicinity	of	sea,	river	or	lake)	
can	transform	difficult	climates	into	Budapest,	

Vienna,	Paris,	Prague,	London,	Hamburg,	Dublin,	
etc. 
Working	on	methodology.	The	plan	of	this	article	
resides	in	the	thought	of	searching	the	inception	
of	some	ideas	which	are	present	in	un-designed	
valuable	places,	considered	in	the	research	
project	“Types	of	innovation	in	cultural	
spaces.]working	with/in[	cultural	spaces	–	
tradition	and	innovation.”[7]	as	spontaneous	
cultural	spaces	which	are	not	a	result	of	a	
purposed	project	calculation	in	architectural	or	
urban	planning.	The	understanding	of	
spontaneous	and	“natural”	orientation	towards	
valuable	tradition	and	the	process	of	building	
traditions	in	conception,	and	perceiving	
architecture	as	charming	and	valuable,	emotional	
places,	is	sometimes	a	an	experience	of	decades	
or	centuries,	as	the	ideas	have	to	sediment	and	
emerge	through	experiments	and	by	giving	
meaning	to	some	reflections	on	the	main	idea(s).	

Waterscapes:	learning	from	wonderful	places	
and	territories.	
No	doubt	that	enchanting	places	have	captivated	
and	enhanced	architectural	characteristics	and	
remarkable	beauty.	Among	these	
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Fig. 01-03 – Copenhagen waterfront to main sea channel, with new insertions in cultural scapes, photos 2015 by 
the author, : fig01 – Gemini residence - MVRDV(left) and the Island Brygge; fig02 – view from the Black Diamond 
Royal Lybrary extension – SHL Architects, and Circle Bridge, - Olafur Eliasson, etc.; fig03 – Royal Theatre - Vilhelm 
Dahlerup, and new bridge to Nyhavn, and behind the scenes back: Royal Opera –Henning Larsen Architects.



presence	of	water	in	any	landscape	form	is	a	plus	
in	enriching	habitats	and	images,	and	sometimes	
much	more:	improving	life	settings	and	social	
behaviors	or	of	the	cultural	and	tourism	statuses,	

sometimes	giving	a	local	specific	atmosphere	and	
radiance	–	city	mood.[8]		
Venezia	(fig04),	enchanting	capital	of	cultural	
brightness,	transformed	its	spaces	in	open	
museums[9]	and	places	for	international	
exhibitions,	imposing	its	natural	difficult	
environment	as	life	style	and	passing	by	
background,	a	continuum	place	of	water-
architecture-habitat	with	morphological	patterns	
of	bridges,	reflected	built	environment	and	
surrounding	waters,	and	as	manifestation	as	
continuum	event	and	expositional	city	that	
animates,	fills	and	celebrates	the	nuances	of	
urban	life.	Quite	different	but	based	on	water	
habitat	are	the	territories	of	Netherlands,	based	
on	techniques	that	are	equally	innovative,	specific	
but	also	generating	a	total	different	mentality	of	
thinking	space,	function,	and	the	people	needs	in	
a	society;	this	kind	of	thinking	is	readable	
especially	in	Dutch	architects	vision	regarding	
developing	densities	and	strategic	planning.	
Besides	cities	that	are	well	positioned	in	the	
history	of	waterscapes	as	Paris	(fig05)	–	with	its	
continuum	timed	maintained	Seine	urban	city	life	
pattern	-,	London	–	building	sequentially	each	
decade	its	Thames	skyline	(fig06),	over	scaling	the	
cultural	insertion	setups	of	the	city	and	redefining	
the	urban	image,	Budapest	(with	its	wide	setups	
between	two	cities)	and	Vienna	for	which	the	
presence	of	Danube	wrote	the	history	of	still	
legible	urban	traces,	making	readable	the	
exploration	of	classical	architecture	with	its	
beauty	and	royal	order.		
Vienna,	but	especially	Hamburg	or	Dublin	(the	
latest	two	having	an	interesting	and	intense	
harbor	life)	showed	us	in	the	last	10	years	that	
initiatives	on	urban	innovation	are	quite	a	
challenge	when	inserting	new	architectural	
objects	in	such	valuable	scenes;	star-architects	
signed	interesting	buildings	and	made	decisions	
for	new	nuances	of	re-writing	the	new	wonderful	
learning	of	waterscapes.	The	latest	can	be	
considered	as	an	interpretation	of	the	star-
architects	or	simply	a	manner	of	reading	and	
continuing	the	story-	writing	new	history	and	
innovating	tradition.[7]	Copenhagen,	in	a	similar	
way	as	many	European	cities	that	are	expressing	
their	openness	of	society	ruling,	reflecting	royalty	
and	classic	architecture	to	the	main	waters	canals,	
chose	to	redesign	its	wonderful	waterscapes	
setups	not	only	to	enlarge	the	public	space,	but	
also	to	insert	successively	a	suite	of	new	cultural	
buildings	in	an	attempt	of	updating	the	size	of	
urban	facilities	but	also	to	ensure	a	continuum	of	
city	and	culture	for	its	people.[10]	
Different	from	European	tradition	is	the	tendency	
of	building	skylines	as	waterscapes,	not	necessary	
all	enclosures	of	waters	as	fronts;	maybe	here	
there	have	to	be	mentioned	the	“city”	in	city,	the	
massive	insertion	of	towers,	high-rising	elements	
as	Vienna	(Donnau	City,	fig07)	and	Londra	
(Docklands,	fig08)	did,	or	Frankfurt	(fig09)	with	
its	Main	defined	image	as	aspiring	to	American	
contemporary	life	styled	emergent	economy.		
Interesting	in	learning	from	wonderful	
waterscapes	is	creating	one	from	the	scratch	in	
postindustrial	sites	which	need	redesign.	Here	the	
solutions	of	waterscaping	the	former	landscape	
can	lead	to	quite	amazing	results.	A	successful	
example	is	the	Phoenix	Project	in	Dortmund,	a	
transformation	of	a	former	industrial	site	into	a	

new	neighborhood,	Phoenix	East	Dortmund	with	
the	Phoenix	See	development.	[11]	
Discussing	natural	waters	landscapes	(rivers,	
lakes,	seas/oceans,	cascades	or	channels,	etc.)	or	
artificial	waters	(lakes,	water	surfaces,	reserves	
and	reservoirs,	fountains,	sprinklers,	or	water	
walls)	the	tradition	of	experimenting	
architectures	besides	this	kind	of	landscape,	
shaped	and	fashioned	trends	and	habits	in	
communicating	waterscapes	in	a	mixed	language	
architecture	+	natural	specific	setups,	each	
established	experiment	of	settlement	becoming	a	
defined	wonderful	recipe	to	learn	from,	as	
manner	in	architecture	and	urbanity.	An	
interesting	example	for	pointing	new	directions	
on	designing	and	redesigning	new	waterscapes	
could	be	illustrated	by	Vastra	Hamnen	(fig10)	in	
Malmo,	as	near	zero	energy	design	and	fabulous	
urban	and	architectural	spaces.	
Instant/spontaneous	waterscapes	developed	as	
urban	and	architectural	layered	environment	
beneficiates	of	historical	becoming	of	urban	site	
construction;	so	the	idea	of	‘instant’	is	based	on	
the	un-designed	settings	of	constituted	milieu.	As	
urban	and	architectural	setups	are	also	generated	
by	social,	professional	and	leisure	activities,	all	
these	(boating,	fishing,	trading,	marketing)	
functional	imprints	of	the	constituted	
waterscapes	are	tendencies	to	be	followed	in	part	
by	architectural	programs	as	default	for	such	
instant	un-designed	cultural	places.		
Besides	their	urban	functionality	as	ports,	
harbour,	docks,	waterfronts,	developed	activities	
and	resistance	to	hazards	action,	the	uniqueness	
as	such	places	(among	which	the	mentioned	
notable	ones	as	cultural	brands	and	identity	
places	to	be	seen	at	least	once	in	a	life	time)	
generated	thinking	patterns	to	be	followed	and	
learned	in	architectural	thinking,	and	to	apply	in	
correlated	ingenious	solutions	in	new	urban	
planning	layouts.	

Architectural	design:	working	with	water	as	
conceptual	element.	
Experimenting	learning	from	both	the	
spontaneous	/	instant	contemporary	and	
traditional	waterscaped	habitats	there	is	a	new	
urban	programming	architecture	as	museum	
quarters,	cultural	valuable	insertions,	and	new	
urban	defined	islands	within	territories	as	
conceptual	setups	(not	necessary	with	water	
presence).These	are	building	artificial	islands	and	
peninsulas	–	for	continuing	the	city	and	redefining	
the	bordering	and	interactions;	also	
experimenting	fluidities,	transparencies	
(conceptual	but	not	only).	The	design	focuses	on	
experimenting	mixed	activities	within	city	life,	
mixing	working	with	leisure,	building	and	activity	
as	creative	tool	within	the	city	and	individual	life,	
increasing	quality	of	life	through	relaxation	and	
habits	(of	watching	water	features,	elements,	
waves	etc.).		
As	new	meaning	in	the	dictionary	of	architecture	
[12]	are	the	derived	concepts	of:	the	bridge	and	
its	phenomenon,	boating,	limitlessness	of	the	
environment	and	perspectives,	light	glows	and	
momentary	reflections	can	improve	and	beautify	
the	environment	and	architecture,	changing	
sometimes	perceptual	dimensions,	distance,	
shape,	etc.		
Interesting	illustrations	of	working	with	water	as	
conceptual	element	may	be	the	insertions	along	
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Fig. 04 – Venezia – view on main sea chanel, photo 
2009 by the author.

Fig. 05 – Paris – Seine view, with Tour Eiffel-right, 
photo 2014 by the author.

Fig. 06 – London – view with the double skyline, 
Thames, photo 2015 by the author.

Fig. 07 – Vienna Donau City view from above, photo 
2008 by the author

Fig. 08 – London Docklands view with O2 Arena in 
back-right, photo 2007 by the author.

Fig. 09 – Frankfurt skyline view from the Main, photo 
2009 by the author.



and	within	natural	water:	the	Mur	Insel	Pavilion	
(by	artist	Vito	Acconci)	[13]	on	the	river	in	Graz	
(fig11),	Austria	(also	Unesco	City	of	Design),	and	
by	the	same	river	the	hybrid	parametric	
architectured	Kunsthaus	Museum	(fig12)	(Peter	
Cook	&	Colin	Fournier).	[14]	
Browsing	the	pages	of	contemporary	architecture,	
the	continuum	place	and	walking	flow	can	be	read	
in	Snohetta’s	Oslo	Opera	House	(fig13)	[3],	in	the	
mirroring	of	Paul	Andreu’s	Great	National	Theatre	
China	Beijing	(fig14)	[2],	in	the	depolarization	at	
Frank	Gehry’s	Bilbao	Guggenheim.	(fig15)	[15]	
An	interpretation	beyond	of	the	effect	of	
conceptual	design	of	waterscapes	within	thinking	
architecture	could	be	the	mirroring	the	the	
IM.Pei’s	Louvre	Great	Pyramid	in	Paris	(the	
double	mirrored	space)	[16],	the	vessel-volume	
on	water	surface	in	F.Gehry’s	LVMH	Foundation	in	
Paris	[15],	the	double	Calatravian	space	at	
Valencia’s	City	of	Science,	but	also	at	the	Malmo’s	
Turning	Torso	[17]	through	the	same	mirroring	
surface	that	doubles	the	space,	length	and	the	
specific	detailing.	Not	at	least	the	Beijing’s	
Watercube	(architecture:	PTW	Architects,	CSCEC,	
CCDI,	and	Arup)	[6]	should	be	mentioned	as	
learning	from	chemical	structural	design	of	the	
water,	in	designing	through	technological	
production	and	research	of	the	whole	
autonomous	envelope.		
As	modalities	of	working	with	water	as	
conceptual	element	some	directions	could	be	
synthesized:	1-as	image,	mirroring,	continuing	
image	of	architecture	and/or	natural	landscape,	
2-as	function	and	activity	-	as	cultural	setup	[18],	
landscape	design,	3-reflections,	mirroring,	
transparency,	improving	light	impact,	fluidity	of	
space.	Three	trends	are	to	be	underlined	as	
integrated	categories	of	architectural	design:	
copying	from	water,	learning	from	water	and	
saving	water	(also	with	sub-thinking	on	using	
grey	waters	[19]).	Besides	this	analysis,	a	
statement	on	water	conceptual	architecture	is	
also	Tadao	Ando’s	Water	Museum	(1991,	Awaji,	
Hyōgo,	Japan).		

Formulating	opinions	on:	waterscapes	in	
architectural	design	thinking	–	a	discussion	on	
water	as	conceptual	cultural	sustainable	
design	element.	
The	present	article	follows	the	idea	of	cultural	
settings	learning	and	thinking	from	waterscapes	
wonderful	places	and	territories,	pointing	on	
contemporary	architectural	design:	working	with	
water	as	conceptual	element.	Waterscapes	–	with	
urban	instant	settings	and	layered	construction	or	
very	new	urban-architectural	developments	and	
insertions	-	could	generate	and	support	the	
sustainable	setup	of	cultural	places.		
Four	statuses	of	waterscapes	in	architectural	
design	thinking	are	to	be	emphasized	in	
discussing	water	as	conceptual	cultural	
sustainable	design	element:	 

-two	direct	as	the	result	of	historical	becoming	of	
urban	site	construction	(instant	un-designed	
settings	of	constituted	waterscapes):	

-	Waterscapes:	Learning	from	wonderful	
places	and	territories	
-	Architectural	design:	Working	with	
water	as	conceptual	element	

-and	two	indirect,	as	tendencies	of	algorithmic-
mimetic	architectural	thinking	(understanding	
here	mimesis	as	a	conceptual	metaphor	but	also	as	
a	mathematical	function	of	the	learning	lessons)	
to	follow	and	adapt	to	cultural	settings	of	
waterscapes	:	

-	Beautifying	architecture:	in	search	for	
the	wonderful	impact	setup	
-	Improving	and	developing	architectural	
landscapes:	cultural	setups	based	on	
established	traditions	(considered	
cumulated	as	local	understanding:	from	
activities	and	initial	programming	of	the	
sites,	habits,	architectural,	urban,	
memorial-historical	and	social	needs).	

Debating	inputs	on	imaging	waterscapes,	some	
hypostasis	of	water-architecture	should	be	
secured:	land	water	features,	architectural	setups	
including	water,	water	as	architecture	space/
landscape	sibling,	water	as	connection	and	
connecting,	the	island	–	natural	and	artificial.	
As	cultural	visual	learning	design	focuses	on:	-the	
light	of	the	city	surroundings,	the	image	of	
reflection,	-the	image	of	specific	activities	–	
boating,	canoeing	competitions,	bridges,	-
successive	memories	connecting	with	identity	of	
place,	-prioritizing	on	promenades	and	pedestrian	
activities	related	with	food	culture	but	also	on	
playful	activities,	-defining	the	waterscape	
towards	the	water	and	the	city,	-	defining	the	city	
skyline	in	relationship	with	the	water,	-	cultural	
setups	established	in	the	city	and	harbor	
activities,	-	the	scale	of	the	city	patterns,	-	the	
water	as	relaxing	cultural	environment	and	
propensity	to	leisure,	-	the	water	as	input	for	
design	architectural	pieces	insertions,	-	challenge	
for	architectural	provocations.		
Architecture	learnt	from	this	continuum	
experience	principles	as:	reflections,	mirroring,	
transparency,	improving	light	impact,	fluidity	of	
space.	Copying	from	water	(design,	properties)	
and	learning	from	water	(settlement	habits,	
properties,	communication)	have	become	
attitudes	that	could	be	followed	in	discovering	
new	habits,	like	defining	emotional	architecture,	
and	empathic	architecture.	

Context	and	Acknowledgement.	
This	article	is	part	of	author’s	postdoctoral	
research	regarding	(architectural)	innovation	in	
cultural	spaces:	“Types	of	innovation	in	cultural	
spaces.]working	with/in[	cultural	
spaces_tradition	and	innovation.”,	project	
supported	by	Romanian	Ministry	of	Education	
CNCS-UEFISCDI,	PN-II-RU-PD-2012-3-0515.	The	
article	discusses	the	presence	of	water	as	part	of	
the	urban	milieu	from	an	architectural-
conceptual-cultural	perspective	referring	to	a	
number	of	such	relevant	and	wonderful	examples	
where	waterscapes	have	become	an	integral	part	
of	city	design,	atmosphere	and	scenery.	All	these	
selected	examples	imprinted	manners	of	
architectural	design	and	design	thinking	to	be	
followed	by	architects,	urban	designers,	artists	
and	social	activists.	
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WATER-SCAPES	ÎN	GÂNDIREA	DESIGNULUI	
ARHITECTURAL	–	O	DISCUŢIE	ASUPRA	APEI	CA	
ELEMENT	DE	DESIGN	CONCEPTUAL	SUSTENABIL-
CULTURAL.	

Introducere	şi	metodologie.	
Pornind	de	la	construirea	unei	imagini	către	traseul	de	
apă	important	în	teritoriul	oraşului,	şi	definind	aşa	
numitul	waterfront	–	front	la	apă,	continuând	cu	
promenadele	şi	zonele	de	loisir,	acestea	sunt	câteva	
motivaţii	de	introducere	în	designul	arhitectural	pentru	
cei	mai	mulţi	arhitecţi	în	proiectele	lor	–	de	la	demersul	
conceptual	şi	lectura	asupra	sitului	la	scenografia	
viitoarei	clădiri	văzută	ca	imagine	dar	şi	ca	loc	pentru	
vizitatori	sau	localnici.	Aşteptările	generale	pentru	un	
environment	la	apă	vin	din	considerente	diferite,	şi	citirea	
informaţiei	-	cea	a	prezenţei	apei	–	poate	fi	transformată	
în	referinţe	diverse	în	abordarea	de	design	şi	în	proiectul	
de	arhitectură.	De	obicei	prezenţa	apei	este	de	nenegat	în	
viaţa	oraşului,	în	trecut,	prezent	şi	viitor	–	prezenţa	sa	
rescrie	întregul	scenariu	de	viaţă,	incluzând	construirea	şi	
topografia,	dar	şi	pattern-urile	oraşului,	şi	de	asemenea	
arhitecturile	–	şi	această	observaţie	se	referă	la	prezenţa	
apei	naturale	(în	teritoriul	oraşului).		
Când	vine	vorba	despre	apa	artificială:	lacuri	de	mici	
dimensiuni	de	obicei,	dar	de	asemenea	şi	suprafeţe	nu	
foarte	adânci	pentru	distracţia	copiilor,	sau	fântâni	–	
elementele	sunt	introduse	prin	designul	arhitectural	
pentru	completarea	imaginii	de	arhitectură	şi	a	spaţiului	
urban.	Prin	designul	său,	apa	oferă	o	oportunitate	de	a	
vedea	întregul	tablou,	încadrând	cumva	o	parte	a	
imaginii.	Depinzând	de	tipologie,	prezenţa	apei	poate	
intensifica	lumina,	culorile,	activităţile	oraşului;	dar	de	
asemenea	apa	îşi	invadează	arhitectura	cu	elemente	care	
îi	completează	conceptele	încorporate	construite.	
Santiago	Calatrava	la	Valencia	Science	Park	[1],	Paul	
Andreu	la	Great	National	Theatre	China	Beijing[2],	
Snohetta	la	Oslo	Opera	House[3],	şi	mulţi	alţi	arhitecţi	au	
folosit	apa	ca	element	conceptual	de	design	pentru	
completarea	vizibilităţii	arhitecturii,	imaginea	formei	
corporalităţii,	şi	a	conectivităţii	sustenabilităţii	culturale	
cu	spaţiul	într-o	idee	adecvată	sensului	locului.		
Oraşul	referă	de	asemenea	arhitectura	la	prezenţa	apei	
răspunzând	prin	adaptarea	spaţiului	public	social,	dar	şi	
prin	imagini	de	brand,	generând	planuri	urbane	care	să	
susţină	water-scapes/	peisajele	la	apă,	ca	waterfront	–	
fronturile	construite	la	apă,	skyline-uri,	city-scapes	–	
peisaje	citadine.	[4]	[5]	Ca	element	urban,	dar	şi	ca	
element	de	demers	conceptual,	apa	poate	fi	considerată:	
lumină	şi/sau	imagine	reflectată	–	a	elementelor	şi	
deschiderilor	parţiale	sau	totale	–	(şi	aici	ceaţa	poate	fi	
opusul	reflecţiei	la	punerea	în	scena	arhitecturală);	
oglindirea	şi	completarea	imaginii	corpului	arhitecturii,	
limita	şi	topografia	ca	apropiere	geografică	–	implicând	şi	
trecerile	peste_,	generarea	de	elemente	insulare	sau	
structuri/clădiri	–	sau	clădiri	pe	apă	(cum	gândirea	
tradiţională	asupra	clădirilor	sau	teritoriilor	de	tipul	
Olandei,	sau	chiar	curentele	contemporane	de	construire	
„pe	apa’	din	Dubai	–	întâlnite	însă	şi	în	dezvoltările	
cultural-sustenabile	din	Copenhaga	–	fig01-03).	Mimesis-
ul	şi	conceptualizarea	prezentei	şi	structurii	apei	–	rezidă	
ca	spectacole	multimedia,	nano-materiale	sau	înţelegerea	
parametrică	a	derivaţiilor	din	structura	apei	–	şi	a	
sustenabilităţii	sale	–	cum	arhitectura	Watercube	în	
Beijing	(concept	arhitectural	şi	cercetare:	PTW	
Architects)	o	demonstrează	[6].		
Asemenea,	Europa	istorică	dovedeşte	că	apa	a	creat	
environmente	sustenabile	în	pattern-uri	urbane	ale	
centrelor	oraşelor	şi	tipologii	specifice	arhitecturale,	şi	că	
oraşele	care	au	dezvoltat	water-scapes	au	realizat	cu	
gesturi	arhitecturale	fine,	locuri	culturale	durabile,	sau	au	
sporit	valoarea	lor	culturală	în	înţelegerea	globală,	şi	
destinaţiile	turistice	atractive	valoroase.	Înţelegerea	
contemporană	asupra	sustenabilităţii	culturale	valoroase	
arată	că	water-scapes	(referind	aici	vecinătatea	mării,	
râurilor	sau	lacurilor)	poate	transforma	climate	dificile	în	
tărâmuri	de	vis	–	ca	imagine	dar	şi	ca	atmosfera,	
începând	cu	exemplele	clasice	ale	Veneţiei,	şi	continuând	

cu	multe	altele:	Budapesta,	Viena,	Paris,	Praga,	Londra,	
Hamburg,	Dublin	etc.	
Lucrând	asupra	metodologiei.	Planul	acestui	articol	
constă	în	ideea	de	căutare	a	începuturilor	unor	idei	care	
sunt	prezente	în	locuri	valoroase	ne-proiectate,	analizate	
în	proiectul	de	cercetare	“Types	of	innovation	in	cultural	
spaces.]working	with/in[	cultural	spaces	–	tradition	and	
innovation.”[7],	ca	spaţii	culturale	spontane	care	nu	sunt	
un	rezultat	al	unui	calcul	predeterminat	prin	proiect	
propus	în	arhitectură	sau	prin	planificarea	urbană.	
Înţelegerea	orientării	spontane	și	"naturale"	către	
tradiţie	valoroasă	și	procesul	de	construire	a	tradiţiilor	în	
concepţie,	și	perceperea	arhitecturii	ca	locuri	
fermecătoare	și	valoroase,	emoţionale,	este,	uneori,	o	
experienţă	de	zeci	de	ani	sau	secole,	deoarece	ideile	
trebuie	să	se	sedimenteze	și	să	apară	prin	experimente	
verificate,	și	prin	a	da	sens	unor	reflecţii	cu	privire	la	
ideea	principală	(e)	-	concept-e.	

Waterscapes:	Învăţănd	de	la	locuri	și	teritorii	
minunate.	
Fără	îndoială	că	locurile	încântătoare	au	captivat	și	au	
sporit	caracteristicile	arhitecturale	și	frumuseţea	
remarcabilă	a	environmentului.	Printre	acestea	prezenţa	
apei	în	orice	formă	de	peisaj	este	un	plus	în	îmbogăţirea	
habitatelor	și	imaginilor,	și,	uneori	mai	mult	de	atât:	
îmbunătăţirea	setărilor	de	viaţă	și	a	comportamentelor	
sociale	sau	a	statusurilor	culturale	și	turistice,	oferind	
uneori	o	atmosferă	locală	și	o	strălucire	specifică	–	city	
mood.[8]	
Veneţia	(fig04),	încântătoarea	capitală	a	luminozităţii	
culturale,	și-a	transformat	spaţiile	în	muzee	deschise	[9]	
și	locuri	pentru	expoziţiile	internaţionale,	impunând	
mediul	său	natural	dificil	ca	stil	de	viaţă	și	fundal	de	
trecere,	un	loc	continuum	de	apă-arhitectura-habitat	cu	
modele	morfologice	de	poduri,	mediu	construit	reflectat	și	
apele	din	jurul	său,	dar	și	ca	manifestare	de	eveniment	
continuu	și	oraș	expoziţional	care	animă,	umple	și	
celebrează	nuanţele	vieţii	urbane.	
Destul	de	diferite	dar	bazate	pe	habitat	de	apă	sunt	
teritoriile	Olandei,	utilizând	tehnici	care	sunt	la	fel	de	
inovative,	specifice	dar	de	asemenea	generând	o	
mentalitate	total	de	diferită	de	gândire	a	spaţiului,	
funcţiunii	și	nevoilor	oamenilor	într-o	societate;	acest	tip	
de	gândire	poate	fi	citit	mai	ales	în	viziunea	arhitecţilor	
olandezi	cu	privire	la	dezvoltarea	densităţii	și	planificării	
strategice.	
În	afară	de	orașele	care	sunt	bine	poziţionate	în	istoria	
waterscapes	ca	Parisul	(fig05)	-	cu	al	său	continuum	
temporizat	al	Senei	menţinut	ca	model	de	viaţă	de	oraș-,	
Londra	-	construind	secvenţial	peste	decenii	silueta	la	
Tamisa	(fig06),	supra-scalând	setările	inserţiilor	culturale	
ale	orașului,	redefinind	imaginea	urbană,	Budapesta	(cu	
setările	sale	largi	între	cele	două	orașe)	și	Viena,	pentru	
care	prezenţa	Dunării	a	scris	istoria	urmelor	urbane	încă	
lizibile,	făcând	lizibilă	explorarea	arhitecturii	clasice	cu	a	
sa	frumuseţe	și	ordine	regală.	
Viena,	dar	mai	ales	Hamburg	sau	Dublin	(ultimile	două	
având	o	viaţă	interesantă	și	intensă	de	oraș-port)	ne-au	
arătat	în	ultimii	10	ani	că	iniţiativele	privind	inovarea	
urbană	sunt	o	provocare	în	special	la	inserarea	de	noi	
obiecte	de	arhitectură	în	astfel	de	scene	valoroase;	astfel	
star-arhitecti	au	semnat	clădiri	interesante	și	au	luat	
decizii	pentru	noi	nuanţe	de	a	re-scrie	noua	învăţatură	a	
peisajelor	de	apa.	Cele	mai	recente	pot	fi	considerate	ca	o	
interpretare	a	star-arhitecţilor	sau	pur	și	simplu	o	
manieră	de	citire	și	continuare	a	poveștii	–	de	a	scrie	nouă	
istorie	și	de	a	inova	tradiţia.	[7]	Copenhaga,	similar	cu	
mai	multe	orașe	europene,	care	își	exprimă	deschiderea	
lor	de	faţă	de	conducerea	societăţii,	reflectând	regalitate	
şi	arhitectură	clasică	către	canalele	principale,	a	ales	să	
redeseneze	fundalele	minunatelor	sale	peisaje	de	apă	
pentru	a	mări	spaţiul	public,	dar	și	pentru	a	introduce	
succesiv	o	suită	de	noi	clădiri	culturale	într-o	încercare	de	
a	actualiza	dimensiunea	facilităţilor	urbane,	dar	și	pentru	
asigurarea	unui	continuum	între	oraș	și	cultură	pentru	
locuitorii	săi.	[10]	
Diferit	de	tradiţia	europeană	este	tendinţa	de	a	construi	
skylines	ca	waterscapes,	și	nu	neapărat	necesar	cu	toate	
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incintele	de	ape	ca	fronturi;	poate	aici	trebuie	menţionate	
"orașul"	în	oraș,	inserţia	masivă	de	turnuri,	elemente	
mare	înălţime	cum	a	realizat	Viena	(Donnau	City,	fig07)	
și	Londra	(Docklands,	fig08),	sau	Frankfurt	(fig09)	cu	
imaginea	sa	principală	definită	specific,	ce	aspiră	către	
viaţa	americană	cu	imagine	contemporană	şi	stil	de	
economie	emergentă.	
Interesant	în	procesul	de	învăţare	de	la	aceste	peisaje	de	
apă	minunate	este	de	a	crea	unul	de	la	zero	în	site-uri	
postindustriale	care	trebuie	redesenate.	Aici	soluţiile	de	
waterscaping	a	fostului	peisaj	pot	duce	la	rezultate	
uimitoare.	Un	exemplu	de	succes	este	proiectul	Phoenix	în	
Dortmund,	o	transformare	a	unei	foste	zone	industriale	
într-un	nou	cartier,	dezvoltarea	Phoenix	Est	Dortmund	cu	
Phoenix	See	[11]	
Discutând	despre	peisajele	apelor	naturale	(râuri,	lacuri,	
mări	/	oceane,	cascade	sau	canale,	etc.)	sau	a	apelor	
artificiale	(lacuri,	suprafeţe	de	apă,	rezervele	și	
rezervoare,	fântâni,	sprinklere,	sau	pereţi	de	apă)	tradiţia	
arhitecturilor	experimentale	în	afară	de	acest	gen	de	
peisaj	natural,	au	format	si	generat	tendinţe	și	obiceiuri	
în	comunicarea	peisajelor	de	apă	într-o	limbă	mixtă	
arhitectură	+	setări	specifice	naturale,	fiecare	experiment	
stabilit	de	așezare	devenind	o	minunată	reţetă	de	
învăţare,	ca	manieră	în	arhitectură	și	urbanitate.	Un	
exemplu	interesant	care	puncteaza	noi	directii	asupra	
designului	si	redesignului	noilor	waterscapes	(peisajelor	
de	apa/ape)poate	fi	ilustrata	deVastra	Hamnen(fig10)	in	
Malmo,	ca	zero	energy	design	si	crearea	de	spatii	
incantatoare	urbane	si	arhitecturale.	
Waterscapes	spontane,	dezvoltate	ca	mediu	urban	si	
arhitectural	stratificat,	beneficiază	de	devenirea	istorică	
a	construcţiei	sitului	urban;	aşadar	ideea	de	‘spontan’	se	
bazează	pe	setările	ne-proiectate	ale	milieu-ului	
constituit.Având	in	vedere	că	setările	urbane	și	
arhitecturale	sunt,	de	asemenea,	generate	de	activități	
sociale,	profesionale	și	de	agrement,	toate	aceste	(mersul	
cu	barca,	pescuitul,	comerţul,	marketingul)	amprente	
funcționale	ale	waterscapes	constituite	sunt	tendințe	care	
trebuie	urmate	în	cadrul	programelor	de	arhitectură	în	
mod	implicit	pentru	o	astfel	de	locuri	culturale	spontane	
ne-	proiectate.		
Pe	lângă	funcționalitatea	lor	urbană	ca	orașe-port,	port,	
docuri,	waterfronts,	activitățile	desfășurate	și	rezistența	
la	acțiunea	pericolelor,	unicitatea	unor	astfel	de	locuri	
(dintre	care	cele	mai	notabile	menționate	ca	mărci/
branduri	culturale	și	locuri	de	identitate	de	văzut	măcar	o	
dată	în	viață)	au	generat	modele	de	gândire	de	urmat	și	
de	învățat	în	gândirea	arhitecturală,	și	de	aplicat	în	
soluții	ingenioase	corelate	în	noi	layout-uri	de	planificare	
urbană.	

Design	arhitectural:	Lucrând	cu	apa	ca	element	
conceptual.	
Experimentând	învăţarea	atît	de	la	habitatele	
waterscapes	contemporane	“spontane”	,	cât	și	de	la	cele	
tradiţionale,	se	remarcă	existenţa	unei	noi	arhitecturi	de	
programare	urbană	sub	formă	de	cartiere	muzeale,	
insertii	culturale	valoroase,	și	noi	insule	urbane	definite	în	
cadrul	teritoriilor	-	ca	setări	conceptuale	(nu	neapărat	cu	
prezenţa	de	apei).	Acestea	„construiesc”	insule	și	
peninsule	artificiale	-	pentru	continuarea	orașului	și	
redefinirea	limitelor	și	interacţiunilor;	de	asemenea	
experimentarea	fluidităţilor,	transparenţelor	
(	conceptual,	dar	nu	numai).	Designul	focusează	pe	
experimentarea	activităţilor	mixte	în	cadrul	vieţii	
orașului,	a	lucrului	în	timpul	liber,	de	construcţie	și	de	
activitate	ca	instrument	creativ	în	cadrul	orașului	și	vieţii	
individuale,	creșterea	calităţii	vieţii,	prin	relaxare	și	
obiceiuri	(de	a	privi	peisajul	de	apa,	elemente,	valuri	etc.).	
Ca	nou	înţeles	în	dicţionarul	arhitecturii	[12]	sunt	
conceptele	derivate:	podul	și	fenomenologia	sa,	plimbarea	
cu	barca,	nelimitarea	mediului	și	perspectivelor,	străluciri	
de	lumină	și	reflecţii	momentane	putea	îmbunătăţi	și	
înfrumuseţa	mediul	și	arhitectura,	schimbând	uneori	
dimensiuni	perceptive,	distanţă,	formă,	etc.	
Ilustraţii	interesante	de	lucru	cu	apa	ca	element	
conceptual	ar	putea	fi	inserţiile	de-a	lungul	și	în	cadrul	
apei	:	Pavilionul	Mur	Insel	(de	artist	Vito	Acconci)	[13]	pe	

râul	din	Graz	(fig11),	Austria	(oraș	de	asemenea,	Unesco	
City	of	Design),	și	lângă	același	râu	hibridul	parametric	
architectural	Kunsthaus	Museum	(fig12)	(Peter	Cook	&	
Colin	Fournier).	[14]	
Parcurgând	paginile	arhitecturii	contemporane,	locul	
continuum	și	fluxul	de	plimbare	pot	fi	citite	în	Oslo	Opera	
House	(fig13)	a	celor	de	la	Snøhetta	[3],	în	oglindirea	
Marelui	Teatru	National	din	China	-	Beijing(fig14)	a	lui	
Paul	Andreu	[2],	în	depolarizarea	Bilbao	Guggenheim	
Museum	(fig15)	a	lui	Frank	Gehry.	[15]	
O	interpretare	dincolo	de	efectul	de	proiectare	
conceptuală	a	waterscapes	în	gândirea	de	arhitectură	ar	
putea	fi	reflectarea	Marii	Piramide	de	la	Luvru	din	Paris	
de	I.M.Pei	(spaţiul	dublu	oglindit)	[16],	volumul-vas	pe	
suprafaţa	apei	la	Fundatia	LVMH	în	Paris	apartinand	lui	
F.Gehry	lui	[15],	spaţiul	dublu	Calatravian	la	City	of	
Science	din	Valencia,	dar,	de	asemenea,	la	Malmö	Turning	
Torso	[17],	prin	aceeași	suprafaţă	oglindită	care	dublează	
spaţiul,	lungimea	și	detaliile	specifice.	Nu	în	ultimul	rând	
Watercube	din	Beijing	(arhitectură:	PTW	Arhitects,	
CSCEC,	CCDI,	și	Arup)	[6]	ar	trebui	să	fie	menţionat	ca	
învăţare	de	la	designul	structural	chimic	al	apei,	în	
proiectarea	prin	producţie	tehnologică	și	cercetare	a	
întregii	anvelopante	independente.	
În	modalităţile	de	lucru	cu	apa,	ca	element	de	conceptual,	
unele	direcţii	ar	putea	fi	sintetizate:	1	-	ca	imagine,	
oglindire,	imagine	continuă	a	arhitecturii	și	/	sau	peisaj	
natural,	2	-	ca	funcţiune	și	activitate	
-	ca	setare	culturală	[18],	design	peisagistic,	3	-	reflexii,	
oglindire,	transparenţă,	îmbunătăţirea	impactului	
luminii,	fluiditate	de	spaţiu.	Trei	tendinţe	trebuie	să	fie	
subliniate	ca	și	categorii	integrate	de	design	arhitectural:	
copiind	de	la	apă,	învăţând	de	la	apă	și	economisirea	apei	
ca	resursă	(de	asemenea,	cu	sub-categoria	cu	privire	la	
utilizarea	apelor	gri	[19]).	Dincolo	de	această	analiză,	o	
declaraţie	asupra	arhitecturii	conceptuale	„pe	apă”	este	
Water	Temple	a	arhitectului	Tadao	Ando	(1991,	Awaji,	
Hyōgo,	Japan).	

Formularea	de	opinii	privind:	waterscapes	în	
gândirea	de	design	arhitectural	-	o	discuţie	despre	
apă	ca	element	conceptual	cultural	de	design	durabil	
Articolul	de	față	urmărește	ideea	de	setări	culturale	de	
învățare	și	de	gândire	de	la	locurile	și	teritoriile	minunate	
waterscapes,	punctând	pe	designul	arhitectural	
contemporan:	lucrând	cu	apa	ca	element	conceptual.	
Waterscapes	-	cu	setări	urbane	spontane	și	construcții	
stratificate	sau	foarte	noile	dezvoltări	și	inserții	urban-
arhitecturale	-	ar	putea	genera,	de	sprijin	și	susţine	
configurarea	durabilă	a	locurilor	culturale.		
Patru	stări	ale	waterscapes	în	gândirea	de	design	
arhitectural	trebuie	subliniate	când	discutăm	apa	ca	
element	conceptual	cultural	de	design	durabil:	
-	Două	stări	directe	ca	rezultat	al	devenirii	istorice	a	
construcției	site-ului	urban	(setările	spontane	ne-
proiectate	ale	waterscapes	constituite):	

-	Waterscapes:	Învăţarea	de	la	locuri	și	teritorii	
minunate;	
-	Design	arhitectural:	Lucrul	cu	apa	ca	element	de	
conceptual;	

-	Și	două	stări	indirecte	ca	tendinţe	de	gândire	
arhitecturală	algoritmic-mimetică	(înțelegând	aici	
mimesis	ca	metaforă	conceptuală	precum	și	ca	funcție	
matematică	a	lecțiilor	de	învățare)	de	urmat	și	de	
adaptat	la	setările	culturale	ale	waterscapes:	

-	Înfrumuseţarea	arhitecturii:	în	căutarea	
fundalului	cu	impact	minunat;	
-	Îmbunătățirea	și	dezvoltarea	peisajelor	
arhitecturale:	setările	culturale	bazate	pe	tradiții	
stabilite	(considerate	cumulat	ca	înțelegere	
locală:	de	la	activitățile	și	programarea	inițială	a	
site-urilor,	obiceiurile,	arhitecturală,	urbană,	
memorial-	istorică	și	a	nevoilor	sociale)..	

Dezbătând	inputurile	cu	privire	la	imaginarea	
waterscapes,	unele	ipostaze	ale	arhitecturii	apei	ar	trebui	
să	fie	asigurate:	elemente	de	apă	continentală,	setări	
arhitecturale	ce	includ	apa,	apa	ca	spaţiu	de	arhitectură	/	

peisaj	frate,	apa	ca	legatură	și	conectând,	insula	-	
naturală	și	artificială.	
Ca	învăţare	vizual	culturală,	designul	se	concentrează	pe:	
-	lumina	împrejurimilor	orașului,	reflexia	imaginii,	-	
imaginea	activităţilor	specifice	-	plimbare	cu	barca,	
concursuri	canotaj,	poduri,	amintiri	–succesive	ce	fac	
legătura	cu	identitatea	locului,	-	prioritizând	pe	
promenade	și	activităţi	pietonale	legate	de	cultura	
mâncării	dar	și	pe	activităţile	ludice,	-	definind	
waterscape-ul	faţă	de	apă	și	oraș,	-	definind	silueta	
orașului	în	relaţie	cu	apa,	setări	culturale	stabilite	în	
activităţile	orașului	și	cele	portuare,	-	scara	tiparelor	
orașului,	apa	ca	mediu	cultural	relaxant	și	susceptibil	la	
petrecerea	timpului	liber,	-	apa	ca	input	pentru	
proiectarea	pieselor	arhitecturale	insertii,	-	chemare	la	
provocări	arhitecturale.	
Arhitectura	a	învăţatat	din	această	experienţă	ca	
continuum	de	principii	cum	ar	fi	succesiunea:	reflexie,	
oglindire,	transparenţă,	îmbunătăţirea	impactului	
luminii,	fluiditate	de	spaţiu.	Copierea	de	la	apă	(design,	
proprietăţi)	și	învăţarea	de	la	apă	(obiceiuri	de	aşezare,	
proprietăţi,	comunicare)	au	devenit	atitudini	care	ar	
putea	fi	urmate	în	descoperirea	de	noi	obiceiuri,	cum	ar	fi	
definirea	arhitecturii	emoţionale	si	a	arhitecturii	
empatice.		

Context		
Acest	articol	face	parte	din	cercetarea	postdoctorală	a	
autorului	în	ceea	ce	privește	inovația	(arhitecturală)	în	
spații	culturale:	".	Tipuri	de	inovare	în	spații	culturale]	de	
lucru	cu	/	în	[spații	culturale_traditie	și	inovare.",	proiect	
susținut	de	Ministerul	Educației	din	România	CNCS-
UEFISCDI,	PN	-II-RU-PD-2012-3-0515.	Articolul	discută	
prezența	apei,	ca	parte	a	mediului	urban	din	perspectiva	
arhitecturală-conceptuală-culturală,	referindu-se	la	un	
număr	de	astfel	de	exemple	relevante	și	minunate	în	care	
waterscapes	au	devenit	o	parte	integrantă	a	designului	
oraşului	,a	atmosferei	si	peisajului.	Toate	aceste	exemple	
selectate	au	imprimat	maniere	de	design	arhitectural	și	
de	gândire	a	designului	de	urmat	de	către	arhitecţi,	
designeri	urbani,	artiști	și	activiști	sociali.	
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