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SPRE DEOSEBIRE DE EMPORIA,
acolo unde forma inedit` a intr`rii
imprim` cl`dirii o dinamic` unic`,
Vivaci Guarda a fost conceput ca un nod
comunicant între mai multe spa]ii, care
s` p`streze totodat` caracterul istoric al
ora[ului Guarda din Portugalia. 
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|N CAZUL PROIECTULUI VIVACI GUARDA, un centru 
comercial inserat \ntr-un cadru istoric, accentul cade pe
metamorfozele discrete ale cadrului cultural [i patrimoniului
arhitectural, refuzând o solu]ie de omogenizare.

Aflat la intersec]ia dintre centrul istoric al

ora[ului [i expansiunea urban` întrerupt` a

anilor 1980, complexul este inserat ca o

adev`rat` poart` discret` între diferite struc-

turi, nivele [i tranzi]ii, p`strând totodat`

echilibrul urbanistic [i stilistic al zonei.

Proiectul continu` încerc`rile de restaurare

sau refacere a convergen]ei centrelor istorice

de alt`dat`, interpretând într-o manier` ele-

gant`, subtil` [i discret` spa]iile pe care le

circumscrie. În cazul acestuia, terenul extrem

de îngust [i lung, precum [i diferen]a de

nivel de aproximativ 20 de metri între str`zile

laterale ce comunic` în interiorul construc]iei

au constituit provocarea pentru a g`si o

solu]ie bine integrat` în context. Prev`zut`

cu cinci etaje dedicate retail-ului [i trei etaje

pentru parcarea subteran`, construc]ia a fost

interpretat` ca un veritabil furnicular ce

leag` cele dou` p`r]i ale ora[ului. În ciuda

limit` rilor terenului, centrul g`zduie[te

peste 80 de magazine, 4 s`li de cinema, pre-

cum [i o generoas` zon` de restaurante [i

fast food-uri ce ofer` o perspectiv` panora-

mic` unic` asupra ora[ului. Ideea unui kalei-

doscop lu mi nat transpare în dou` elemente

esen]iale ale conceptului interior: atât lumi-

natorul hexagonal, cât [i fa]ada abstract`, o

metafo r` a straturilor sedimentate în dialog

cu fisurile de sticl` colorat` inserat` în zidul

alb, contribuie la crearea unui ritm între

vechi [i nou. Accentul cade aici tocmai pe

metamorfozele discrete ale cadrului cultural

[i patrimoniului arhitectural, refuzând o

solu]ie de omogenizare. Construc]ia ofer`

astfel un punct de trecere ce se delimiteaz`

ca spa]iu comunicativ în care cotidianul este

echilibrat în raport cu istoricul. 

Eleva]ia de nord-vest. Intrarea de sus

Eleva]ia de nord-est. Intrarea principal`

Nivelul 3. Intrarea de sus

Nivelul 2. Zona de food-court
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