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PAN Architects is a young international 
architectural practice which operates at 
the forefront of digital design. Their work 
and research is focused on exploring in-
novative computational tools, techniques 
and processes, including MAS (Multi 
Agent Systems), parametric associative 
design, morphogenic design strategies 
and mass-customization. The aim of the 
office is to implement a high level of 
interdisciplinary research into our built 
objects. PAN Architects fends for blending 
aesthetical and technical issues into inno-
vative engineered non-standard designs.

Palfi and Nascimento were colleagues 
at HyperBODY, the department of re-
search in non-standard and interactive 
architecture from TUDelft University. 
Their diploma projects won a nominali-
zation at Archiprix in 2010/2011. Roxana 
Palfi’s project B_motion - Living bridge 
Groningen (elaborated together with Urvi 
Sheth) won the first place for presentation 
at IAD Awards 2009. This two PAN mem-
bers are guest instructors at the most 
recent workshops tutored by HyperBODY. 
(Constantin Goagea)

Parametric Architecture

Text: PAN architects: Silvia Roxana Palfi, 
Gustavo Nascimento www.panarchitects.com

In the traditional architectural practice 
CAD systems are mainly used for draft-
ing and documentation tasks. Current 
developments in parametric architectural 
systems (Autodesk, Bentley, Dassault, 
Graphisoft, Nemetschek, etc.) allow for 
more flexible geometries and find their 
expression in contemporary modeling 
and manufacturing techniques. In para-
metric architecture the emphasis lies on 
the linkage between design intent and 
computer controlled production. 

It is now possible to design with con-
siderably more elements, parameters and 
associations. Architects are able to ad-
dress performative aspects in architecture 
like real time behavior, the life cycle of 
buildings and their economic and eco-
logical consequences. Furthermore, archi-
tects can respond better to the pressure 
exerted for more speed, flexibility and 
transparency. 

This is achieved through a direct rela-
tion between BIM (Building Information 
Model) and actual fabrication with CNC 
(Computer Numerical Control) machines. 
These F2F (file-to- factory) design meth-
ods define an architecture that breaks 
away from the modernist, repetitive, 
mass-production principles in order 
to address complexity, variation, and 
mass-customization. 

Anticipating the next step, which is to 
address the highly networked and inter-
connected parameters constituting con-
temporary social and spatial structures, 
this approach can be best assigned to an 
interdisciplinary concept addressing to-
day’s complex socio-technical realities.

PAN Architects (Silvia Roxana Palfi și Gustavo 
Nascimento) e un tânăr birou internaţional de arhitec-
tură, a cărui activităţi sunt concentrate pe explorarea 
sistemelor, tehnicilor și proceselor contemporane de 
proiectare și fabricaţie. Aria lor de cercetare include 
MAS (sisteme de agenţi multipli), design parametric 
asociativ, strategii morfogenetice de design și individu-
alizare în masă („mass-customization”). Scopul biroului 
lor este implementarea unui nivel ridicat de cercetare 
interdisciplinară în obiectele construite. PAN Architects 
se bazează pe îmbinarea elementelor estetice cu cele 
tehnice în proiectarea de obiecte arhitecturale non-
standard și inovative. 

Palfi și Nascimento au fost colegi la HyperBODY, de-
partamentul de cercetare în arhitectură non-standard și 
interactivă din cadrul Universităţii TUDelft. Proiectele 
lor de diplomă au fost nominalizate la Archiprix 
în 2010/2011. Proiectul B_motion – Living bridge 
Groningen al Roxanei Palfi (împreună cu Urvi Sheth) a 
câștigat locul I pentru prezentare la IAD Awards 2009. 

Cei doi membri PAN sunt cadre didactice invita-
te la ultimele workshop-uri conduse de HyperBODY. 
(Constantin Goagea)

Arhitectura parametrică 

Text: PAN architects: Silvia Roxana Palfi, Gustavo Nascimento 
(www.panarchitects.com)

În practica tradiţională de arhitectură, sistemele 
CAD („Computer Aided Design”) sunt rar utilizate pen-
tru modelarea unor structuri complexe tridimensio-
nale. Dezvoltările recente în cadrul soft-urilor pentru 
arhitectură parametrică (Autodesk, Bentley, Dassault, 
Graphisoft, Nemetschek etc.) fac posibilă realizarea unor 
geometrii flexibile, care își găsesc expresia în modelarea 
și tehnicile de manufactură contemporane. În arhitec-
tura parametrică, accentul cade pe legătura dintre sco-
pul, ideea proiectului și fabricarea computerizată.

Această abordare facilitează colaborarea interdisci-
plinară și face posibilă proiectarea cu considerabil mai 
mulţi parametri. Arhitectul poate integra în designul de 
arhitectură simulări ale comportamentului obiectului 
construit în condiţii specifice, ciclul de viaţă al clădiri-
lor, precum și consecinţele sale economice și ecologice. 
Mai mult, poate răspunde mai bine presiunii exercitate 
de condiţiile arhitecturale actuale asupra rapidităţii, fle-
xibilităţii și transparenţei designului.

O relaţie directă între BIM („Building Information 
Model”) și sistemele actuale de manufactură, CNC 
(„Computer Numerical Control”) este necesară. Metodele 
de proiectare în acest caz urmăresc o abordare F2F („file-
to-factory” ... fișier-direct-către-fabrică) și definesc o ar-
hitectură care se detașează faţă de principiile de repeti-
ţie și producţie în masă ale modernismului, pentru a se 
adresa complexităţii, variaţiei și individualizării în masă 
(„mass-customization”). 

Anticipând pasul următor, acela de a aborda reţelele 
complexe de parametri ale structurilor sociale și spa-
ţiale contemporane, arhitectura parametrică poate fi 
atribuită cel mai bine unui concept interdisciplinar ce 
se adresează realităţilor complexe socio-tehnologice ale 
prezentului. 

ALTERNATIVEALTERNATIV

Arhitectura parametrică
PAN Architects: o sămânţă din HyperBODY

Parametric Architecture
PAN Architects: a seed from HyperBODY
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protoSPACE 4.0 pavilion

Text: Chris Kievd
Ilustraţii: HyperBODY TU Delft

Pavilionul interactiv protoSPACE1 4.0 este un laborator 
personalizat pentru departamentul de strategii avansate 
de design și fabricaţie în arhitectură. Designul iniţial al 
pavilionului interactiv aparţine atelierului hyperBODY 
Spring 2009 MSC2. Proiectarea a fost realizată pe parcur-
sul unui semestru printr-o strânsă colaborare între cele 
șase echipe de specialiști formate de studenţi

O porţiune de 10% din pavilion a fost construită de 
către echipa de cercetare a departamentului hyperBO-
DY2, iar inginerii de la Komplotmechanics, într-o abor-
dare inovativă a tehnicilor de fabricare la scară mare a 
volumelor personalizate, utilizând mașini cu freză și 
hotwire CNC.

Învelișul structural este format prin asamblarea a 16 
componente. Fiecare element este proiectat cu intenţia 
de a incorpora diferite funcţionalităţi, precum ventilaţia, 
iluminarea interioară, mobilierul interactiv, unităţile 
mobile de interacţiune [protoCELLs], ecrane LED, uni-
tăţi de încălzire/răcire. Toate funcţionalităţile sunt dis-
tribuite de-a lungul suprafeţei cu diferite densităţi. De 
exemplu, un grup compact de ecrane LED vor acţiona ca 
un câmp de informaţie, o mai mare densitate de mobi-
lier interactiv va delimita principalul spaţiu de lucru în 
laborator. Fiecare aglomerare de componente cu o anu-
mită funcţionalitate va interacţiona cu celelalte grupuri. 
Utilizatorii, cunoscuţi de sistemul inteligent al proto-
SPACE-ului, reprezintă un alt „stol” ce interacţionează 
cu dispozitivele distribuite. În esenţă, fiecare element 
beneficiază de inteligenţă incorporată și comunică in-
formaţii celorlalte componente, fie direct, fie prin inter-
mediul unei baze de date. Agila clădire protoSPACE 4.0 
nu așteaptă instrucţiuni de la utilizatori, ea simte activ 
mediul și își înnoiește sistemul de date prin intermediul 
dispozitivelor inteligente și a website-urilor relevante. 

protoSPACE 4.0 se află acum în procesul de design și 
va fi prezentat în curând comisiei TU Delft în vederea 
amplasării sale în Delft Science Center. protoSPACE 4.0 
este proiectat cu intenţia de a deveni o imagine pentru 
inovaţie, precum și un exponat al Universităţii TU Delft.

Echipa de proiect:
Arhitect-coordonator: Kas Oosterhuis | Coordonatorul semestrului: Chris 
Kievid | Profesori principali: Christian Friedrich, Chris Kievid | Profesori 
îndrumători: Gijs Joosen | Studenţi: Yang Shi, Viss Naoum, Jonas Sin, Jun 
Jie Yan, Roxana Palfi, Urvi Sheth, Krzysztof Gornicki, Soran Park, Stella 
Lam, Mingyu Seol, Melina Mezari, Kwok-Tung Chun, Agata Kycia, Aurélie 
Hsiao, Gustavo Nascimento, Erwin Osch, Marco Cimenti, Harikrishnan 
Sasidharan | Specialist în programare: Owen Slootweg | Specialist în 
structuri: Bas Wijnbeld | Specialist în interactivitate: Mark David Hosale | 
Specialist în fabricaţie: Marco Verde | Specialist în materiale: Charlotte 
Lelieveld | Echipa de fabricare: Chris Kievid, Owen Slootweg, Jelle Feringa

1 protoSPACE, iniţiativa prof. Kas Oosterhuis, este realizat de HyperBODY 
la Delft University of Technology și reprezintă un mediu revoluţionar 
pentru designul colaborativ în timp real.
2 HyperBODY este un grup de design și cercetare în domeniul tehno-
logiilor informatice contemporane de la Delft University of Technology

protoSPACE 4.0 pavilion

Text: Chris Kievd
Illustration: HyperBODY TUDelft

The interactive protoSPACE1 4.0 pavilion 
is custom designed to be a state-of-the 
art laboratory for the advanced design 
and fabrication strategies in architec-
ture. The initial design of the Interactive 
Pavilion was developed and engineered in 
the hyperBODY Spring 2009 MSC2 studio. 
Students emulated a project team of six 
specializations, and over the period of a 
semester iteratively collaboratively devel-
oped their design. 

A 10% section of the pavilion was 
manufactured in collaboration with re-
searchers of hyperBODY2 and engineers 
of Komplotmechanics, effectively devel-
oping a novel approach to the fabrication 
of large scale free-form volumes which 
effectively employs CNC hotwire cutters 
and milling machines.

16 components are assembled as to 
form a part of a structural shell. Each 
component is intended to embed func-
tionalities like ventialtion, daylight, inte-
rior light, interactive furniture, mobile in-
teraction units [protoCELLs], LED screens, 
heating / cooling units. All functionalities 
are distributed among the whole envel-
oping surface, in changing densities. For 
example, a dense group of LED screens 
will act as the information field, a higher 
density of interactive furniture will be the 
hands-on working field. Each swarm of 
components with a certain functionality 
will interact with the other swarms. The 
users, who are known to the protoSPACE 
intelligence system, are another swarm 
interacting with the distributed devices. 
In essence each component has embed-
ded intelligence and communicates in-
formation to other components, either 
directly or via a database. The smart 
protoSPACE 4 building does not wait for 
instructions from the users, it will be ac-
tively sensing its environment and will be 
actively retrieving data from other smart 
devices, and from relevant websites. 

protoSPACE 4.0 is now in the design 
process, soon to be presented to the Board 
of TU Delft, and scheduled to be placed in 
the Delft Science Center. protoSPACE 4.0 
is intended to become an icon for innova-
tion, as a showpiece for TU Delft.

Project Team Design Studio:
Head Architect: Kas Oosterhuis | Semester 
Coordinator: Chris Kievid | Head Tutor: 
Christian Friedrich, Chris Kievid | Design Tutor: 
Gijs Joosen | Students: Yang Shi, Viss Naoum, 
Jonas Sin, Jun Jie Yan, Roxana Palfi, Urvi Sheth, 
Krzysztof Gornicki, Soran Park, Stella Lam, 
Mingyu Seol, Melina Mezari, Kwok-Tung Chun, 
Agata Kycia, Aurélie Hsiao, Gustavo Nascimento, 
Erwin Osch, Marco Cimenti, Harikrishnan 
Sasidharan | Scripting Expert: Owen Slootweg 
| Structural Expert: Bas Wijnbeld | Interaction 
Expert: Mark David Hosale | Fabrication Expert: 
Marco Verde | Material Expert: Charlotte 
Lelieveld | Project Team Fabrication: Chris 
Kievid, Owen Slootweg, Jelle Feringa

1 protoSPACE, an initiative of prof. Kas 
Oosterhuis, is developed by HyperBODY 
at the Delft University of Technology as a 
revolutionary real-time collaborative design 
environment.
2 HyperBODY is a contemporary information 
technology driven research and design group at 
the Delft University of Technology

HyperBODY Spring 
2009 MSC2, pavilionul 
protoSPACE 4.0
HyperBODY Spring 2009 
MSC2, protoSPACE 4.0 
pavilion
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Reforma + PAN 
Architects, design 
parametric de lămpi
Reforma + PAN 
Architects, parametric 
design of lamps

LAMP CH-5 Parametric design of lamps

concept and design: Reforma (Ljubljana, 
Slovenia), reforma@t-2.net
parametric design: PAN Architects (Alkmaar, 
The Netherlands), info@panarchitects.com
images: PAN Architects 
text: PAN Architects

At this moment, PAN Architects is 
working in collaboration with Reforma 
(Ljubljana, Slovenia) on developing asso-
ciative models for interior design objects 
and human-size spatial structures. Our 
office deals exclusively with the paramet-
ric design stage of the project, the design 
concept, prototyping and manufactur-
ing of the products being carried out in 
Slovenia. 

The parametric design process is re-
alized in Grasshopper and provides full 
flexibility over all shape controls: size, 
inclination, number and density of 

elements, rotation angles, material thick-
ness, component scales, openings, direct/
indirect light management, proportions 
and expressivity. This gives our client 
the possibility to create countless varia-
tions of a product using the same script, 
by only modifying the parameters on the 
form generating sliders. We are using a 
F2F (file-to-factory) approach, the final 
geometry for manufacturing being fully 
embedded in the script that is delivered. 
In short, we are providing a fully custom-
izable file which allows the user to create 
its own designs and have them ready to 
be produced at any time. 

The objects’ materialization is done 
using rapid prototyping techniques. So 
far we have prepared two files for laser 
cutting and one for 3d milling. The first 
trials of the products are built now in 
wood –laser cut as well as 3d milled - and 
flexible materials in the parts where the 
bending of the unrolled pieces is needed. 
We personally believe that Laser Sintering 
would be the best mass production meth-
od for the successful prototypes, the used 
materials being PA (Polyamide) and PA-GF 
(Glass filled polyamide), both of them al-
lowing the production of fully functional 
products with high mechanical and ther-
mal resistance. |

Design parametric de lămpi

Concept & design: Reforma (Ljubljana, Slovenia), reforma@t-2.net
Design parametric: PAN Architects (Alkmaar, The Netherlands) 
Ilustraţii: PAN Architects 
Text: PAN Architects 

În acest moment, PAN Architects lucrează în colabora-
re cu Reforma (Ljubljana, Slovenia) în vederea realiză-
rii unor modele asociative pentru obiecte de interior și 
structuri spaţiale la scară umană. Biroul PAN se ocupă 
exclusiv de partea de proiectare parametrică, testarea și 
manufactura produselor fiind efectuată de Reforma. 

Designul parametric este realizat în Grasshopper și 
oferă flexibilitate completă asupra tuturor elementelor 
ce definesc forma finală a obiectului: dimensiuni, în-
clinaţie, numărul și densitatea elementelor, unghiuri 
de rotaţie, grosimi de material, scara componentelor, 
deschideri, iluminare directă / indirectă, proporţii și 
expresivitate. Acest lucru oferă posibilitatea de a crea 
nenumărate variaţii ale unui produs utilizând același 
script, prin simpla modificare a parametrilor generativi. 
Proiectul se bazează pe o abordare F2F („file-to-factory” / 
fișier-căre-fabrică), geometria finală pentru manufac-
tură fiind inclusă în scriptul pe care PAN îl livrează. Pe 
scurt, este furnizat un fișier personalizabil ce oferă fa-
bricantului posibilitatea de a-și crea propriile forme și 
de a le avea gata pentru fabricaţie în orice moment.

Obiectele sunt construite prin intermediul tehnicilor 
contemporane de realizare a prototipurilor („rapid pro-
totyping”). Până acum, sunt pregătite două fișiere pen-
tru tăiere la laser și unul pentru freză CNC. Primele pro-
duse de test sunt construite acum din lemn și materiale 
elastice pentru suprafeţele desfășurate care necesită fle-
xibilitate în asamblare. Cei de la PAN consideră că Laser 
Sintering este tehnica cea mai potrivită pentru produ-
cerea în masă a prototipurilor de succes. Materialele pe 
care le vor utiliza sunt PA (poliamidă) și PA-GF (polia-
midă cu adaosuri), ambele având rezistenţă mecanică și 
termică ridicată. |

LAMP CH-3 ARM


