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Abstract. The actual urban material and energetic metabolism is a concept that considers 

both the mutation and the exchange of substances in an urban body, similar to both the 
biological metabolism and energetic metabolism, as information expression. Landscape 
planning, urba n planning and architecture confer sha pe to information, in the sense of 
information emission, reception, exchange and generation. The energetic metabolism level 

forces us to understand energy and control the living spaces of the human informational 
network, connected through the human factor and the plant factor, which becomes a major 
element in the metabolic-urban relation between man and city.  
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Se consideră că amenajarea peisajului, urbanismul şi 
arhitectura dau formă informaţiei. Dacă considerăm 
că factorul decisiv în aceste două domenii de  
concepţie, este în sensul emisie i, a recepţiei, 

schimbului ş i producerii de  informaţii, ne putem da 
seama de importanţa găsirii de metode noi de  
abordare  a organismului urban, pentru a forma şi 
coordona viaţa, ca „entitate invizibilă”, ca re stă la 
baza informa ţiei.  

Pentru a înţelege noţiunile spaţiilor vide trebuie să 
avem două viziuni pa ralele, în ceea ce priveşte 
obiecte le urbane (natura le sau antropizate) pe care  
le cons iderăm, ca pe obiecte  de s ine stă tătoare, pe  
care le transformăm în corpuri solide, spaţiale, care  

nu sunt deloc aparente, momentan, pentru că ele  
sunt „vide”, aşa cum sunt sugerate de oraşul 
informaţional, un metapolis, un oraş într-un oraş, în 
contrast cu oraşul informaţional primitiv, compus  

dintr-un echipament informa tic.  

Ca şi cromozomii într-o ce lulă, aceste vacuole
1
 sunt 

vitale, pentru a face trecerea la informa ţie. 

Vacuolele la nivel urban, sunt spaţialităţi inte rioare 
şi materializări ale fluxurilor, ce se pot traduce prin 
„spaţii de voiaj exteriorizat” (Kurokava, 1968). 
Metaboliştii utilizează termenul „metabolism”, în 
sens larg, care înţelege „dezvoltarea” şi „mutaţia”, 

dar adevăratul metabolism, material şi energetic, 
reprezintă un concept situa t la două niveluri diferite.  

                                                                         

1 Cavităţi în citoplasmă, pline cu soluţie apoasă, din fr. vacuole şi lat. 
vacuus – «vid», biol.  

Metabolismul biologic, se referă la mutaţia şi 
schimbul de substanţe  într-un organism viu, iar 
metabolismul energetic, este expresia teoretică  a 
acestui procedeu. În contradicţie, dezvoltarea se 

referă la mărirea în volum a formelor elementare. 
Astfel, nu orice  dezvolta re urbană determinată de 
indici cantita tivi, determină mutaţii şi schimburi 
umane şi/sau protoumane, energetice şi 
informaţionale  calitative.  

Primele studii metabolice se concentrează pe 
metabolismul materiei. Pentru a analiza e lementele  
fundamentale ale oraşului şi ale construcţiilor, şi, 
pentru a înţelege ritmul metabolic temporal în care  
elementele se modifică, predecesorii metaboliştilor 

recăutau în fragmentele construcţiilor, 
încorporându-le, în f inal, într-o teorie  a sepa rării 
echipamentelor de ce lelalte  spaţii vitale.  
Propunerile urbane pentru oraşul Pennsylvania, 

precum si clă direa Centrului de Cercetare al 
Unive rsităţii din Pennsylvania, proiectată de Louis  
Kahn, cu spaţiile ei principale şi ce le de serviciu, clar 
separate, a fost o construcţie predecesoare acestor 
idei: al divizării spaţiului în unităţi de bază, ideea 

separării unită ţii în unităţi de echipamente şi unităţi 
de locuit, ideea reprezentării diferenţelor ritmurilor 
metabolice în spaţiul unităţilor, precum şi ideea 
precizării delimitărilor dintre  spaţii, cu ritmuri 
metabolice diferite. În plus, punctele metabolice 

problematice sunt consacrate atenţiei studiilor 
metabolice energetice.  
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Studiile metabolismului materiei actuale, cercetează 
îndepărtarea spaţială şi natura unităţii lor în stabilirea 
condiţiilor care separă un spaţiu de celelalte. Cu toate 

acestea, nivelul metabolic energetic obligă, nu prin a 
căuta separarea serviciilor, ca element principal de 
echipare, cie la înţelegerea energiei şi a controlului 
spaţiilor vitale ale tramei informaţionale umane, legate 
prin factorul uman, precum şi prin factorul plantat, care 

devine un element marcant în relaţia metabolic-urbană 
om/oraş. Pentru că înţelegerea metabolismului urban nu 
poate fi făcută astăzi decât în relaţionare cu alte concepte 
şi noţiuni, vom face o scurtă prezentare a acestora.  
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Fig. 1. Schiţe p entru studii urbane: mobilitate metabolică nebiologică în Pennsylvania

2
- Louis Kahn, în contrast cu exemple 

de urbanism şi arhitectură (BIONICĂ: BIO CITY) 

                                                                         

2 Schiţele sunt preluate de pe site-ul: www. design. upenn. edu/archives/majorcollections/kahn. html;  concursul BI O CITY, http: //x-4.  
narod. ru/bio/indexe. html; http: //www. archinode. com/ 
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Fig. 2. Propunere de Habitat Verde de locuit complet maturizat -3, cu pereţi ventilaţi şi sistem de en ergie solară. (Model de 
studiu de creştere pentru vegetaţie – ARCHINODE STUDIO: arh. Mitchell Joachim Javier Arbona, Lara Greden)  

 


