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AMINTIRI DESPRE  

PERSONALITĂŢI 

,, CLUBUL" DE BADMINTON 

  ASCANIO DAMIAN 
de arh. Mircea ŢIBULEAC 

http://www.artimex.ro/images/pdf/regulame
nt_badminton.pdf  

           Imaginea de mai sus a însemnat pentru mine 

,,lumina de la capătul tunelului”. Prietenii ştiu de ce! Este 

imaginea pe care am văzut-o anul trecut după o pauză de 

33 ani. După ce am terminat Şcoala de arhitectură ,,Ion 
Mincu” în 1980, până în 1981 am mai revenit aproape 
săptămânal in sala de sport a Scolii pentru a juca 
badminton. Delegaţiile dese pe care le făceam de la 
Sibiu îmi dădeau prilejul să-mi continui acest obicei de a 
coborî două zile pe săptămână în sala de sport.  
           Colaborarea mea din ultimii ani cu Bogdan TOFAN 
a avut şi acest efect pozitiv. Am aflat cu mare bucurie şi 
surprindere că în sală la Şcoală se mai joacă. Nu am stat 
pe gânduri şi m-am echipat cu cele necesare jocului şi de 
câte ori sunt la Bucureşti lunea sau joia profit de invitaţia 
băieţilor şi intru şi eu în joc. Le mulţumesc pentru 
înţelegere, pentru că după 33 ani este greu să mai ţin 
pasul cu ei.  
            Dacă mă întorc în timp şi apelez la amintiri, pot 
spune că cele mai plăcute şi mai vii din cei 4 ani cât am 
jucat badminton, sunt cele  cu d-l profesor Ascanio 
DAMIAN. Îmi aduc aminte că mă poreclise Falconeti pentru 
smeciul meu la care aproape nimeni nu reuşea să ţină 
piept.  
             Probabil vă aduceţi aminte că în acea perioadă se 
obişnuia ,,schiţa de schiţă”, proiect foarte scurt de 12 ore. 
De câteva ori s-a nimerit ca ziua respectivă să coincidă cu 

meciul nostru.  

Regulament: 
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           Cu câteva minute înainte auzeam pe hol 

vocea puternică a d-lui profesor. Saluta în stânga şi 

în dreapta şi deschizând cu o mână fermă uşa 

atelierului mă invita să-l însoţesc jos în sală. Nu 

rezista în faţa lui nici un argument. Era convins că 

la intoarcere o să lucrez la planşetă mult mai bine 

după cele aproape două ore de joc. Culmea, dar 

asa era! 

        Nu pot să îmi dau seama dacă revenirea mea la 

acest joc are sau nu legătură cu faptul că sunt în 

acest moment la vârsta pe care o avea el atunci.  

        Nu l-am avut ca profesor la atelier, dar ce mi-a 

rămas de la el ca spirit, combinat cu influenţa altui 

titan în persoana lui Nicolae PORUMBESCU, a fost o 

comoară care m-a ajutat toată viaţa.  

        În articolul dedicat aniversării a 100 ani de 

la naşterea lui Ascanio DAMIAN, am fost frapat de 

faptul că autorul  nu semnala că în ciuda faptului 

că a lăsat în urma sa proiecte importante, cel mai 

valoros dintre aceste a fost ,,proiectul Şcoala”.  

       În calitate de rector în perioada 1959-1971 a 

condus decis şi eficient.  

       În textul publicat la moartea sa în 2005, colegii 

din Senatul Universităţii, afirmau la un moment dat: 

,,…In acest rastimp de vremuri dramatice ideologic, 

caracterizate de vigilenta si austeritate proletara, 

rectorul Ascanio Damian reuseste sa mentina in 

scoala un extrem de benefic climat de boema 

studioasa si efervescenta, pesemne unic in 

Romania, pentru care a fost in mod deosebit de 

stimat de colegi si de iubit de studenti. Este epoca 

noptilor albe in facultate, inaintea predarilor, a 

neuitatelor "baluri ale bobocilor", a serilor si 

festivalurilor de muzica folk, pe care le-a incurajat si 

aparat cu o brava incapatanare si care au facut ca 

studentimea arhitecturii sa-si pastreze renumele 

castigat in perioada dinainte de razboi-acela, 

extrem de invidiat, de elita cu aparenta 

indestructibila si cu statut unic in lumea culturii din 

acel moment istoric. “ 
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      Articolul meu de fapt vrea să fie o completare  la 

meritele academice, manageriale şi culturale ale 

profesorului. Am avut ocazia să trăiesc experienţa 

sportivă pe care ne-o propunea la facultate, făcându-ne 

să înţelegem că una fără alta nu merge. Experienţa de 

viaţă şi profesională pe care am acumulat-o, mi-a oferit 

prilejul să verific în practică faptul că viaţa culturală şi cea 

sportivă sunt părţi importante ale unei personalităţi 

complexe. 

 

 

           Cu d-l profesor din păcate după 1981, când am 

încetat să mă duc la întâlnirile de badminton, m-am mai 

întâlnit foarte rar. Cu toate acestea de câte ori mă 

zărea, mă striga cu porecla de Falconeti şi mă întreba 

ce mai fac, cum stau lucrurile la Sibiu, dacă mai fac 

sport, etc.  

         Printre ultimile dăţi se numără şi balul arhitecţilor 

din 28 februarie 1998, care pe vremea aceea se ţinea la 

C.O.Ş. 

          Dacă mă întorc la anii de început o să citez rând pe 

rând pe toţi colegii, foşti şi actuali jucători de badminton. 

Amintirile lor puse cap la cap ne fac o imagine destul de 

sugestivă a ceea ce a însemnat ,,Clubul” de badminton 

Ascanio DAMIAN, aşa cum l-au denumit ei în memoria d-

lui profesor. 

          Florin MACHEDON, conf.dr.arh. la catedra de 

Urbanism, mi-a fost împreună cu profesorul principalul 

cuplu de adversari.      

         Noi jucam întotdeauna dublu şi nu pe terenul 

standart de badminton cu plasa la 1,55 m, ci pe terenul 

de volei cu plasa la înălţimii acesteia. 
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          Motivul era foarte simplu. D-l profesor depăşise deja vârsta de 60 de ani şi 

mobilitatea sa în teren nu mai era la nivelul celei la care eşti solicitat în condiţiile 

terenului de badminton. 

          De la Florin aflăm câte ceva despre istoria începătorilor acestei activităţi:  

,, 1975 toamna - veneam de la Timișoara şi încercam, împreună cu câțiva colegi, să 
ne înscriem în anul 4 la IAIM (UAUIM) 
Secretariatul a refuzat sa ne înscrie (aveam plete?!) şi ne-a trimis la şeful de catedră 
care trebuia să semneze o "fițuică", adică să ne dea în scris acordul să ne înscriem… 
La catedra pe ușa era un desen (A2) cu profilul unui mariner american tuns şi... în 
birou erau doi domni (prof. Ascanio Damian, tocmai debarcat din funcția de rector - 
şi prof. Alexandru Iotzu) care, evident, atâta vreme cât nu semănam cu desenu’, ne-
au trimis la plimbare ! 
Bine’nteles că ne-am înscris cu ajutorul doamnei Berindei care s-a dovedit a fi 
“mama răniților” 
O dată începută școala, profesorul de sport, Nea Nicu (Pădureanu) ne-a “recrutat”, 
pe noi provincialii, ca “sparig partners” pentru profesorii care jucau… badminton!?  
la noi la Timișoara joaca asta se chema federball… aşa că eram deja acomodați 
măcar că, se va dovedi, profesorul impusese nişte reguli proprii (se juca cam ca la 
tenis de masa!? şi, el profesorul, avea o racheta de... squash!?) 
Așa pe la jumătatea lui noiembrie m-am prezentat la prima întâlnire, şi surpriza a 
fost când pe teren m-am trezit (eu cu plete!) cu… Ascanio Damian care n-avea, 
evident, nici o treaba cu pletele (sic!)  
A fost începutul unei lungi şi frumoase „prietenii sportive” şi nu numai!  
Aşa am jucat badminton până la începutul anilor 2000 de 2 ori pe săptămâna(!) fără 
excepţie! 
25 de ani(!) aveam… n-aveam treaba… “joaca” asta era/a fost sacra! 

 
            Am jucat la început cu profesorii Ascanio 

Damian, Cornel Dumitrescu, Virgil Polizu şi mai 
apoi cu Gabi Ghelmegeanu, Calin Irimescu, Doru 
Frolu, Mircea Ţibuleac, Irina Cămărăşescu, Doru 
Badiu, Bogdan Tofan, cu băieţii lui, s.a. 
        Fără modestie pot spune ca nucleul 

acestui inedit “club” am fost noi… profesorul AD 

si cu mine FM (sic!)  

        Florin revine şi îmi trimite următoarea  

precizare: 

          “…eu aş pune clubul in ghilimele... 

pentru-ca de fapt a fost, mai degaraba, un mare 

"loc" al... prieteniei unde ne-am simtit bine unii 

cu altii au fost si primi pasi spre o "democratie" 

a arhitectilor (sic!) “ 
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         În prezent, aşa cum spuneam la început, lunea şi joia 

de la ora 18.00 se întâlnesc şi joacă următorii: Bogdan 

TOFAN, Dorin ŞTEFAN, Cătălin PAU, Cristian MUNGIU 

(regizorul), Costin MARZAVAN, Doru BADIU şi subsemnatul 

din când în când, cum ajung şi cum pot, cu toate că vizitele 

mele la Bucureşti sunt aproape săptămânale. Cu toate 

acestea, din cauza prelungirii şedinţelor sau a oboselii, renunţ 

să mă mai duc la întâlnire.  

   Arh. Doru BADIU în textul său completează sau 

chiar repetă multe date deja amintite de Florin 

MACHEDON: ,,Totul a început şi s-a întămplat cam 

aşa…  

   …am ajuns în facultate  in toamna lui 1981 şi 

în afara de fotbalul care se juca la greu în sala de sport 

cu  toată opoziţia lui nea Nicu Padureanu, am remarcat 

că  

 

 

ca prin jurul prânzului, de două ori pe săptămână, jucau unii ceva cu rachete si fluturaşi 

peste fileul de volei. 

…„Gaşca” era compusă din profesorul Ascanio Damian, fost rector al facultăţii, 

iniţiatorul activităţii (juca cu o racheta de squash adusa din India), Florin Machedon, 

asistent la urbanism, Ionuţ Pop şi încă un coleg de al lui. 
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Toti cei enumerati si apoi si eu veneam regulat, din cand în cand apareau Calin 
Irimescu, Polizu întodeauna cu Cornel Dumitrescu, rectorul în funcţie, Vasile, licean, 
baiatul lui Ascanio (acum corespondent la rfi) dar şi alţi studenţi. Nu stiu precis cand a 
aparut Tofan 

…cred ca Ascanio a venit pana prin 87, poate 88 dar nu mai tin minte ! Mache 
probabil ca isi aminteste mai bine 

…dupa 89 eu am plecat din tara si apoi din 94 am inceput sa ne reorganizam, cu 
teren si fileu regulamentar!”           

  
 

        În încheiere îl las pe prietenul Bogdan TOFAN, doctor în arhitectură, lector la Şcoala 

noastră să ne mai facă câteva precizări. Din câte mi-am dat seama în acest moment el 

este motorul acestei activităţi şi mai ales foarte mândru că poate duce înainte o tradiţie de 

peste 40 ani. Dacă iau în calcul afirmaţia lui înseamnă că în 1981, când eu mi-am încetat 

activitatea în ,,club”, el a început-o, carevasăzică i-am predat ştafeta, cu toate că la acea 

vreme nu l-am cunocut. Ne-am intalnit dupa 1995 in conducerea UAR. El ne spune:  

,,Pentru mine povestea clubului de Badminton „Ascanio 
Damian” din Institutul de Arhitectura Ion Mincu este și a fost 
cam așa: 

Eu am intrat în facultate în 1980 dar am făcut armata 

un an la „geniu” așa ca am început efectiv viața de student în 

anul 1 în 1981. Jucam baschet pe vremea aceea. Îmi plăcea. 

Colegul meu arhitect Doru Badiu ma băgat în grupul de 

Badminton de prin 1984. Eram in anul 2 sau 3 de facultate. În 

paralel eram și actor amator în Arhiteatru. Acolo l-am cunoscut 

și m-am imprietenit cu Badiu. El facea scenografia la piesele pe 

care le jucam în Arhiteatru și în plus avea muzica faina cu Phil 

Colins. Îmi Plăcea. Stătea în centru langa frumoasa Biserica 

Italiana așa ca pentru mine era dandy.  

         La sala, badminton jucam cu Mache (arhitectul urbanist și profesor Florin Machedon) și 

marele Ascanio Damian. Era un personaj inedit pentru mine. Spunea lucrurilor pe nume fără sa 

ii pese de ce zic unii sau alții. Imi plăcea sa joc cu Doru împotriva lui Mache și Ascanio. Ne-o 

cam luam. Ne cam bateau. Stiau unde să se duca în teren după ce loveam fluturasul. Jucam cu 

rachete „Pioneer” cred ca erau chinezesti dar foarte bune. Mache venea cu dom' profesor 

mereu. 
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În timp ne-am mai rarit dar am reinceput de prin 1994 

când a venit Doru din Anglia . Juca foarte bine și eu ma 
macinam și invatam. Mi-am rupt și genunchiul prin 1999 ca a 
trebuit să mă oprez la menisc dar m-am refacut și iată ca joc 
și acum în 2015.  

Azi vin mai mulți datorită lui Dodo, adică Tudor 
Marinescu pictorul. El i-a adus pe câțiva campioni naționali 
care ne-au mai ridicat nivelul de joc: Cristian Mungiu 
regizorul, Sofia Ovejan pictorița, Dragos Caragiu artistul 
profesorul mobilist. Suntem o echipa frumoasa cu Catalin Pau 
arhitectul, Cristian Ionesco arhitectul roman și american din 
Miami, Ionel Ghiordanescu arhitectul roman și canadian 
torontez și specialistul în programe de proiectare pe 
calculator, Costin Marzavan instructorul inginer, Cristi 
Stamatoiu campion și business-man, Andrei Stânga spotivul 
specialist IT, Viorel Arbitrul profesor la Politehnica, Dorin 
Stefan star-arhitectul milionar, Mircea Tibuleac arhitectul 
maiastru din Sibiu și Sergiu Tencariu arhitectul cel tânăr din 

Brașov. Ăștia suntem și cred ca reprezentam un spirit 
sportiv care ar trebui sa existe în școala de arhitectura 
Ion Mincu. Ne place Sportul și spiritul studentesc.” 
 

        Sportul acesta te ridică şi la propriu şi la figurat. 
Bătaia de palme ale jucătorilor şi în timpul jocului şi la final 
este o descărcare de energie care face bine moralului, 
mobilizând sau dând satisfacţie după o minge reuşită, 
respectiv un meci pe cinste. Nimeni însă in sport nu pierde, 
toata lumea castiga! 
        Cu toate că suntem arhitecţi, în opinia mea atmosfera 
în ,,club” este cu totul şi cu totul altfel decât la orice altă 
adunare a noastră. Ceva se întâmplă! Aici devenim alţi 
oameni. Spiritul de echipă,  care ar trebui sa fie o regula şi 
în viaţa de zi cu zi, aici ne domina complet.  
       Mărturisesc sincer, profitând că nu mă aude nimeni, că 
la prima descindere după 33 ani de absenţă în ,,club” unde, 
după antecendente (4 ani ani de joc între 1977– 1981) aş 
putea să mă consider printre veterani, m-am simţit perfect 
integrat. Daca ma refer la adunarile arhitecţilor, acest 
sentiment rar l-am simtit aici in premiera.  
         Ce îmi doresc însă, ar fi să văd mai mulţi studenţi în 
acest ,,club” care să ducă mai departe tradiţia marelui 
Ascanio DAMIAN, mare la stat, mare şi în fapte! 
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Scut pentru carte – cartea ca un scut Opinii 

de arh. Dorin BOILĂ 

            Toată lumea este de acord că trăim, de vreo două decenii, o răspântie a civilizației 

contemporane – nu numai de ordin obiectual, tehnologic, ci mai ales cultural, deci și antropologic 

și politic !! Această răspântie se referă la treptata abandonare a cărții clasice (nu a culturii scrise, 

deocamdată...), prin transgresie către suportul „digital”, recte electronic – fișiere scrise la 
tastatură sau scanate direct, puse undeva în memoriile unor calculatoare, mai rar imprimate pe un 

disc de plastic (cd sau dvd).  
         Suntem acum în faza de început, când aproape nimeni nu se gândește la CÂT TIMP DUREAZĂ suportul 

cel nou, pe ce perioadă de păstrare în siguranță ne putem baza!? Dar, deși nu avem nici un răspuns competent 
în problemă, grija pentru păstrarea suportului de hârtie (cartea clasică) începe să se dilueze... Pe lângă acest 

aspect, să-i spunem tehnologic, apare însă marea schimbare de paradigmă – aspectul cultural, cel care include 

obiceiurile legate de citit, curricula învățământului de toate gradele, cutumele familiei și ale locuitului, toată 
administrația locală și națională, care trebuie să lase urme în arhive etc... Este încă unul dintre acele momente 

nodale când avem a ne întreba – ce pierdem cînd preluăm ceva nou ??  
Pentru că în spatele oricărei schimbări culturale, după cum ne-o demonstrează evoluția/involuția societății 

contemporane „mondializate/globalizate”, se poate ascunde o nouă manipulare – de ordin cultural, ideologic, 

deci și politic.  
           Iată câteva reflecții în acest sens, preluate de la doi oameni de litere români cunoscuți marelui public: 

IOANA PÂRVULESCU – avem un limbaj „de lemn” și în comunism și în actualul capitalism; „...este dovada că 
respectivii NU CITESC – deci nu au o limbă savuroasă, bogată, plină de culoare ”. Procesele lor mentale sunt 

reducționiste, trăirea și exprimarea ei sunt sărăcite în vocabular, dar și în idei, judecăți de valoare, umanitate ! 

- „...noi, care am trecut prin comunism cu grija pentru valorile culturale (limba maternă,literatură, morală) 
recunoaștem răul mai ușor, ne sună ALARMA în cap când constatăm: îngrădirea libertății / limba de lemn / 

declarații găunoase / nedreptate / prostie politică.” 
- există modele cu totul remarcabile în literatura și activismul civic românesc – de ex. Monica Lovinescu, 

trăitoare la Paris ca refugiat politic și unde ar fi putut sta deoparte față de nevoile neamului și ale României, a 
ales „ să-și închine întreaga viață unei lupte continue pentru libertatea, limba și cultura românilor !” 

-  „meseria de scriitor a ajuns, mai ales în țara noastră, o meserie de SALVATOR – să salvezi cuvintele de la 

înec, salvând astfel GÂNDIREA ȘI FRUMUSEȚEA ”. 

În același sens mă gândesc – este o epocă în care la fel a ajuns și meseria arhitectului și urbanistului: să 

salveze responsabil spațiile urbane și construcțiile așezărilor noastre de la înec, de la dispariție...  

ALEX. ȘTEFĂNESCU -  „cititul schimbă omul la interior, apoi și la exterior !!”  

- literatura bună (romane,poezii,jurnale) îți deschid orizontul intelectual, îți lămuresc probleme de viață, de 

relație cu semenii, îți înalță sufletul ! Evident, prin lectură cu cartea în mână și nu sub imperiul grabei de a 

schimba mereu ce este pe un ecran, mic sau mare.. . 

- după ce spiritul este modelat  întru cele bune, adevărate și frumoase, toate acestea apar de la o vreme pe 

fața omului – la propriu !! Lumina ochilor e alta, zâmbetul exprimă încredere, bunătate și speranță, copilul sau 

omul citit, cu surse generoase de lectură, este un bun câștigat pentru toți cei din jur !  

Pentru a se împlini toate cele de mai sus, oamenii de cultură de pretutindeni subliniază că NUMAI CITITUL 

CĂRȚILOR ÎN FORMA LOR CLASICĂ permite reflecția și concentrarea, pentru a duce la integrarea celor citite ca 

generator de comportament. Vedeți și cartea lui Umberto Eco, unde se arată în mod colocvial că „nu veți 

scăpa de cărți...!”  

         Lumea de azi, cel puțin în aria atlantică, este construită având la bază o sumă de cărți esențiale – BIBLIA 

(ce înseamnă „carte” în greacă), mai ales Noul Testament, legislația romană și filosofia precreștină a vechilor 

greci. În timp ce ne întrebăm „care este cartea esențială a noii epoci digitale ?”, trebuie să avem clar în minte 

că există europeni devotați cărților, având cariere universitare, dar care resping CARTEA (Biblia) – dovedind că 

au o problemă tocmai cu Europa, după cum bine observa Alex. Paleologu, arătînd sursele spirituale prin care s-

au ridicat europenii !! Ateismul fanatic al acestor noi europeni-americani îi face să dea la o parte însăși fundația 

creștină pe care s-a ridicat Civilizația Europeană. Iar fără fundație, orice construcție se duce de râpă... 
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de arh. Dorin BOILĂ 

VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI 
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ 
 

      Subiectul regenerării zonei rurale în țara noastră este discutat din cînd în cînd, oricum prea 

rar, și de obicei neprofesional. 

 Sunt trei domenii specifice intrînd sub această incidență: 

1. SPIRITUL oamenilor care locuiesc satele, care să ducă mai departe tradiția. (greu de 

lucrat/salvat spiritele !!...) 

2. PEISAJUL CULTURAL, și toate monumentele naturii, arealele biodiversității – ca un 

tezaur de neînlocuit, pentru că este imposibil de refăcut, de construit tehnologic !! 

3. CONSTRUCȚIILE ȘI OBIECTELE de artă și meserie, adică nu numai patrimoniul aflat pe 

niște liste, ci și „știința de a face”, tezaurul tehnologic ca expresie completă – a unor 

stadii tehnice, a unor opțiuni strategice, a unei solidarități comunitare exemplare !! 

Astfel că SALVAREA trebuie să cuprindă și păstrarea condițiilor de mediu, și asigurarea 

condițiilor economice-legislative, și modificările necesare în programa școlară pentru zona 

rurală și în programele guvernamentale specifice. Ce se poate face urgent în această idee ? 

Iată: 

 O legislație de creditare preferențială 

 Asigurarea transparenței finanțării europene 

 Protejarea strictă a teritoriului, proprietății funciare, a solului și subsolului ca 

RESURSE NAȚIONALE NEVANDABILE 

 Avantaje pentru păstrarea/întreținerea patrimoniului construit și peisager 

 Proiecte-pilot, sprijinite de stat chiar dacă sunt inițiative private: sate-model / 

construcții și epurare ecologice / tehnologii noi, ieftine / șantiere model de 

restaurare / ateliere etnologice, etc. 

Pentru că, doamnelor și domnilor, zona rurală este un TERITORIU STRATEGIC al țării, 

mai ales într-o țară aflată în franjurile unor imperii (vechi și noi...). Un teritoriu strategic nu se 

gestionează prin cîteva programe aruncate în sertare și legislație inoperantă !! Prea puțin se 

dezbate importanța maximă a gestionării teritoriului prin --   rețeaua de localități / exploatații 

agricole-silvice / zone de rezervații !! Prin anii *70-*80 ai secolului trecut (exact, în perioada 

comunistă !) la Universitatea clujeană se mai discuta, la cursuri și seminarii, despre importanța 

strategică a ocupării teritoriului național (inclusiv în zonele montane) și a susținerii rețelei de 

localități !!! Aceste PROCESE,  desfășurate teritorial, trebuie cuprinse în programe/proiecte, ele 

determină evoluția comunității locuitoare pe-acolo și determină specificul segregat natural pe 

întreg teritoriul !! Nu ele împiedică așa-zisa dezvoltare, prin te miri ce proiecte de speculă 

imobiliară... 

Din neglijarea acestor procese de locuire-producție-loisir, a comunităților în teritoriu, 

rezultă grave consecințe: depopularea munților (atît de primitori, în fond, în România !!), 

decăderea zonelor agro-silvice prin deforestare, prin neglijarea îmbunătăților funciare, prin 

monocultură pe termen lung (dezastre identice cu acelea din zonele mono-industriale...). Prin 

utilizarea tradițională-înțeleaptă a teritoriului românii au dezvoltat o rețea de așezări care știau 

să colaboreze cu mediul fără să-l agreseze.       

            

 

SALVAREA SATULUI ROMÂNESC 
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Pînă la intervențiile barbare ale istoriei, această pînză de sate, tîrguri, cetăți și 

conace s-a înscris perfect în geografie, lucru ce se mai păstrează și azi în cîteva zone 

rurale de pregnantă frumusețe – Maramureșul de munte, unele culmi ale Apusenilor și 

Bucovinei, subcarpații Olteniei și Prahovei, cîteva locuri din Banat și Dobrogea, zone 

mai retrase din arealul de colonizare saxonă...    

Există tîrguri (azi orășele) dezvoltate smerit la intersecții de drumuri comerciale, 

sate de cîmpie și de văi montane, dar și extraordinarele mijloace „urbanistice” de a 

folosi teritoriul cum sunt cătunele în munții mai neprielnici marilor așezări, sau 

gospodăriile (fermele) risipite, care „binecuvîntau” spații aparent severe cum sunt 

culmile montane la peste 1000 m. altitudine sau cîmpiile nesfîrșite din vestul și sudul 

țării ! Ce păcat că astăzi copiilor nu li se povestește despre aceste moduri de viață, de 

muncă și credință, care au fost cătunele, „crîngurile” cu „grădini mutătoare”, conacele 

cu ferme parcă pierdute în cîmpie sau printre vii și livezi !! 

IMPLANTURILE contemporane în spațiul rural trebuie studiate în școli, mai ales 

în cele din zonele respective și în cele care formează specialiști. Pentru a favoriza 

implantări organice, conform tradiției verificate sute de ani, a unui dialog fertil cu 

mediul ! Iată cîteva contra-exemple românești: 

 Satele maramureșene, oșene, bistrițene, mărginene, unde s-a ras 

arhitectura din lemn și s-au ridicat vile imense fără de stil (sau „stil” 

Strehaia....) 

 „ Stațiunile” Rânca (de pe șoseaua zisă „transalpina” de Carpați) și 

Păltiniș (da, da, vechiul paradis din Cindrel, „gestionat” de municip. 

Sibiu...), care au reușit performanța să urce pe splendide culmi montane 

bucăți de neo-mahalale cu termopane albe, inox și piatră „naturală” din 

beton !! Evident fără vreo intenție de ierarhie urbanistică, poli de 

activități, segregare a circulației, separări vegetale, etc,etc... 

     Așa cum am mai pledat aici, avem urgentă nevoie de o legislație care SĂ 

APERE TERITORIUL NE-URBANIZAT ! Ca să apere societatea românească în ansamblu 

de erorile (intenționate sau nu) ce-i macină stabilitatea ! 

              Să putem păstra organic satele moștenite, repopulînd și generînd micro-

producție agricolă și industrială de cea mai înaltă calitate!! Să putem construi acele 

stațiuni de recreere pentru spirit și trup, care, departe de a agresa peisajul, să fie 

CRESCUTE DIN EL ! 
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Revista ARHITECTURA 

Anuala de Arhitectură Bucureşti 2015 

APEL LA PROIECTE CĂTRE BUCUREŞTENI 

Termen limită de înscriere: 27 aprilie 2015 

Perioada de realizare: 23 mai – 1 noiembrie 2015 

                     Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Bucureşti lansează în cadrul 

Anualei de Arhitectură 2015, cu tema Construind comunitatea, un apel la proiecte 

interdisciplinare între arhitectură, urbanism, sociologie, economie, ecologie, 

antropologie, arte vizuale şi performative, muzică, film etc. 

                    Arhitectura este pentru oameni. Participanţii la apelul public de proiecte 

sunt încurajaţi să propună subiecte despre bună vecinătate, arhitectură, cartier, oraş şi 

spaţiul public. 

                   Proiectele trebuie să se înscrie în tema generală a Anualei de Arhitectură, 

încercând să arate cum pot contribui cetăţenii la creşterea calităţii vieţii, care sunt 

problemele întâlnite şi cum pot folosi ei oraşul prin învecinare, implicare, comunicare, 

respect, colaborare. 

                   Arhitectura – ca loc de întâlnire, în egală măsură a naturii şi a oamenilor – 

modelează comunităţile şi dă viaţă cartierelor. Anuala de Arhitectură a Filialei Bucureşti 

a O.A.R. este un eveniment profesional dedicat culturii mediului construit care se 

desfăşoară în fiecare an, având drept componentă generativă expoziţia-concurs de 

arhitectură la care participă arhitecţii membri ai O.A.R. Bucureşti. 

                  Ediţia 2015 va avea loc în perioada cuprinsă între 23 mai (aniversarea a 

116 de la naşterea arhitectului G.M. Cantacuzino) şi 8 noiembrie (Ziua internaţională a 

zonelor urbane). 

 
Termenul limită de depunere a aplicaţiilor este 27 aprilie 2015. 

 

            Proiectele selectate în urma apelului public nu fac parte din expoziţia-concurs de 

arhitectură, ele se vor desfăşura independent şi vin în completarea temei anunţate – 

Construind comunitatea. 

             O.A.R. Bucureşti doreşte să devină partener al comunităţilor care se preocupă 

activ de mediul urban şi acţionează pentru creşterea calităţii arhitecturii, locuirii, 

mediului şi peisajului cultural. 

             O.A.R. Bucureşti îşi propune să determine cetăţenii să conştientizeze 

problemele legate de arhitectură şi mediul construit. Arhitectul este un facilitator al 

locuirii şi arhitecturii, la care comunităţile vor fi încurajate să apeleze pentru a modela 

împreună spaţiul urban în care ne desfăşurăm activitatea. 
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CERINŢE 

 

 Participanţii la apel pot fi organizaţii şi/sau persoane fizice de orice profesie. 

 Proiectele pot viza: ateliere şi discuţii în cartiere, expoziţii, conferinţe, proiecţii 

de filme, manifestări artistice, teatru, dans, muzică, dezbateri, experimente 

culturale etc. 

 Proiectul va fi trimis pe adresa de e-mail oarbuc@rdsmail.ro sub forma unei 

aplicaţii de maximum 3 pagini care conţine titlul, descrierea, obiectivele, 

acţiunile propuse şi rezultatele dorite, echipa de organizare, bugetul proiectului 

etc. (vezi formatul aplicaţiei ataşat). În aplicaţie se va preciza perioada de timp 

în care se doreşte a fi organizat proiectul, cu rezerva că propunerea poate 

suferi modificări în funcţie de calendarul general al Anualei de Arhitectură 2015. 

 La finalul proiectului, echipa va preda către O.A.R. un raport de evaluare 

conţinând date şi informaţii relevante despre participanţi (număr, categorii de 

vârstă/statut etc.), problemele semnalate, concluziile şi ideile rezultate din 

proiect. 

 Raportul de evaluare pentru fiecare proiect va fi folosit de O.A.R. pentru 

redactarea documentului final al Anualei – Raportul pentru Bucureşti 2015. 

Acesta va fi trimis autorităţilor şi făcut public pentru a atrage atenţia asupra 

necesităţii unor politici publice orientate către comunităţi. El va fi folosit de 

către O.A.R. pentru conceperea ediţiilor viitoare. 

O.A.R. Bucureşti va sprijini iniţiatorii de proiecte cu: 

1) spaţiul de realizare a proiectului, dacă este solicitat (O.A.R. pune la dispoziţie o 

serie de posibile spaţii de desfăşurare);  

2) mediatizarea proiectului şi includerea în catalogul Anualei 2015; 

3) suport financiar în cuantum de maximum 1500 de lei, care se va aloca în funcţie de 

necesităţile fiecărui proiect selectat. Obligaţiile iniţiatorului de proiect faţă de O.A.R. 

Bucureşti vor fi stabilite de comun acord printr-un contract de colaborare. 

               Premiul Preşedintelui O.A.R. – Filiala Bucureşti, oferit în mod 

tradiţional în cadrul Concursului de Arhitectură, va fi acordat la această ediţie 

unuia dintre proiectele selectate în urma apelului la proiecte, la finalul Anualei 

2015. 

 

mailto:oarbuc@rdsmail.ro
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CRITERII DE SELECŢIE 

− relevanţa încadrării în tema apelului de proiecte 

− capacitatea de realizare a proiectului 

− impactul în comunitate 

− calitatea proiectului 

− vizibilitatea şi calitatea rezultatelor proiectului 

− impactul la nivel decizional 

COMISIA DE SELECŢIE 

arh. Şerban Sturdza, preşedinte O.A.R. Bucureşti 

arh. Emil Ivănescu, vicepreşedinte O.A.R. Bucureşti 

arh. Raluca Munteanu, vicepreşedinte O.A.R. Bucureşti 

istoric de artă Mirela Duculescu 

antropolog Vintilă Mihăilescu 

CALENDAR 

30 martie – lansare apel la proiecte 

27 aprilie – termen limită de depunere a proiectelor 

1-3 mai – jurizare/selecţie proiecte 

5 mai – anunţarea proiectelor selectate 

11-15 mai – detalierea proiectelor împreună cu echipa de organizare a 

Anualei 

23 mai – 1 noiembrie – perioada de realizare a proiectelor 

30 martie 2015 

arh. Raluca Munteanu 

Vicepreşedinte O.A.R. Bucureşti 

 

– 

Filiala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România 

str. Sf. Constantin nr.32, sector 1 

010219 Bucureşti, România 

Punct de lucru 

str. Academiei nr. 18 – 20, sector 1 

010014 Bucureşti, România 

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163 

e-mail: oarbuc@rdsmail.ro 

www.oar-bucuresti.ro 

www.anuala.ro 

 

mailto:oarbuc@rdsmail.ro
http://www.oar-bucuresti.ro/
http://www.anuala.ro/
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          Locuitorii municipiului Bistriţa vor fi supuşi în următoarele zile unui test de 

"europenism", după ce primarul Ovidiu Creţu a inaugurat, joi, trei biblioteci stradale, de 

unde oricine va putea lua o carte, să o citească, fără a avea însă un termen limită de 

predare. În plus, nimeni nu le va cere cititorilor datele de identificare, ci se mizează pe 

bunul simţ al fiecăruia, bistriţenii fiind încurajaţi, în acelaşi timp, să facă la rândul lor 

donaţii de carte. "Unul dintre semnele devenirii noastre europene este şi biblioteca 

stradală.  

           Ceea ce am văzut că este bun şi pentru Europa aducem şi la noi. Ideea a fost a 

arhitectului-şef al municipiului, Monica Pop, de a instala şi în Bistriţa, după modelul din 

Dusseldorf, biblioteci stradale. Sunt biblioteci în care punem cărţi pentru cei care vor că 

citească. Am dori, prin aceasta, să aducem cartea aproape de cel care doreşte să o 

citească", a spus primarul Ovidiu Creţu, la inaugurare.   

            Biblioteca stradală nr.1 a fost amplasată lângă Biserica Evanghelică, monument 

situat în centrul istoric, chiar peste drum de sediul primăriei şi al Poliţiei Locale, iar 

celelalte două au fost montate în două pieţe frecventate de către bistriţeni, în apropierea 

cărora se află şi unităţi şcolare. Bibliotecile stradale sunt, de fapt, nişte dulapuri metalice 

cu vitrine din sticlă, pentru amenajarea cărora s-a cheltuit din bugetul local suma de 

30.000 lei.   

             Primele cărţi ale bibliotecilor - aproape o mie de volume - au fost donate chiar de 

către angajaţii Primăriei municipiului Bistriţa, edilul Ovidiu Creţu spunând că, la rândul 

său, a adus "un sac" de cărţi din biblioteca personală de acasă. Cei care vor dori să 

doneze, la rândul lor, volume vor trebui să ducă aceste cărţi la sediul primăriei, de unde 

ulterior vor fi distribuite la cele trei biblioteci stradale. "Nu sunt aşa de visător să nu cred 

că unii vor uita să le aducă înapoi. (...) Dar eu am mare încredere că europeanul 

bistriţean, cetăţeanul municipiului Bistriţa este conştient că acest lucru ne apropie sau ne 

duce în Europa şi că vor acţiona în mod corespunzător", a mai spusprimarul municipiului 

Bistriţa.  

Simţul civic al bistriţenilor este testat  
    prin inaugurarea bibliotecilor stradale  

 

Agerpres 
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„Cui aparţine patrimoniul?" 

 
Observatorul Urban Bucuresti 
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           Intre 23 şi 25 aprilie 2015 va avea loc Simpozionul „Arhitectură I Restaurare I 

Arheologie" la sediul Institutului de Arheologie - Casa Macca, str. Henri Coandă nr. 11, 

Bucureşti. Evenimentul cu tema „Cui aparține patrimoniul?" aniversează 40 de ani de la 

semnarea Cartei Europeanea Patrimoniului Arhitectural și 30 de la adoptarea Convenției 

privind protejarea patrimoniului arhitectural al Europei. 

Joi, 23 aprilie 

9.00 Cuvînt de deschidere 

9.30 Cercetările arheologice din anul 2014 la biserica Sf. Gheorghe Nou din București 

Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Raluca Iuliana POPESCU, Ingrid POLL (Muzeul 

Municipiului București), Virgil APOSTOL (Muzeul Naţional de Istorie a României, 

Bucureşti), Dan MOHANU (Universitatea Națională de Arte, Bucureşti), Mihai 

CONSTANTINESCU, Andrei SOFICARU (Institutul de Antropologie „Francisc J. 

Rainer", București) 

10.00 Tentativă neizbutită de transfigurare a unui simbol, într-un proiect inedit de 

modernizare a vechiului Teatru Naţional 

Ioana Maria PETRESCU (Universitatea „Spiru Haret", Bucureşti) 

10.30 Conservarea monumentului paleocreștin de la Niculițel. Ruinele cetății medievale 

Turnu (Turris) 

Aurora TÂRȘOAGĂ, Marko PUDAR (Credo Design, București) 

11.00 Praetorium din castrul de la Drajna de Sus: între cercetare și posibilități de 

restaurare 

Mihail ZAHARIADE (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti), Lucian 

MUREȘAN, Ioana CREȚULESCU (București) 
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11.30 Pauză 

 

12.00 Patrimoniu arheologic, patrimoniu fotografic 

Cătălin I. NICOLAE (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti) 

12.30 Cazinoul din Constanţa - un monument pe nedrept abandonat. Istoria locului și 

a clădirii 

Cezara MUCENIC (Muzeul Municipiului București) 

13.00 Punerea în valoare a patrimoniului arheologic descoperit în urma cercetărilor 

arheologice din Timișoara 

Victor BUNOIU, Octavian ROGOZEA (Direcția Județeană pentru Cultură Timiș) 

13.30 Conservare versus distrugere. Cuptoarele de olărie medievale de la Vorniceni 

  Cristina GEORGESCU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti), Vlad 

VORNIC(Agenția Națională Arheologică, Chișinău) 

14.00 Aspecte inedite cu privire la crucile de piatră din Câmpulung-Muscel 

Ștefan IONESCU-BERECHET (Universitatea din București) 

14.30 Pauză 

15.00 Patrimoniul industrial: trei istorii mai puțin cunoscute 

Anamaria MORTU (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", 

Bucureşti) 

15.30 Bulevardele Carol I - Elisabeta și radiografia unei restaurări: imobilul Pilidi, 

București 

Ruxandra NEMȚEANU (Universitatea „Spiru Haret", Bucureşti), Adina SPOIALĂ, 

Irina NEMȚEANU (București) 

 

16.00 Patrimoniu cultural internaţional: arhitectura părţilor beligerante 

Hanna DERER (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti) 

16.30 Proprietatea și aprorpierea în cazul patrimoniului industrial. Proprietatea ca 

prerogativă sau proprietatea ca pretext. Aproprierea unui patrimoniu: Cazul 

Petrila 

  Cristina SUCALĂ (Asociaţia Studenţilor şi Doctoranzilor Români din Franţa, 

Paris), Ina STOIAN, Ilinca PĂUN-CONSTANTINESCU (Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti), Dragoș DASCĂLU 

(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) 

17.00 Ipoteze asupra tipologiei arhitecturale a bisericii dispărute a Cloașterului din 

Câmpulung-Muscel și asupra insulei urbane din care făcea parte 

Dan IONESCU (Institutul Național al Patrimoniului, București) 
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Vineri, 24 aprilie 
 
9.00 Aspecte ale cercetării istorice, stilistice şi de analiză tehnologică pentru picturile şi 

decoraţiile murale interioare şi exterioare de la Casa Fronius din Sighişoara, sec. al 
XVII-lea 
Romeo GHEORGHIȚĂ (Universitatea Națională de Arte, Bucureşti) 

9.30 Perspective de supraviețuire în comunitate a bisericilor de lemn: două cazuri noi 
Dan MOHANU (Universitatea Națională de Arte, Bucureşti), Ileana MOHANU 
(CEPROCIM S.A., București), Ioana GOMOIU (Universitatea Națională de Arte, 
Bucureşti) 

10.00 Villa Adriana: alcune questioni di metodo su conservazione e reintegrazione in ambito 
archeologico 
Stefano D'AVINO (Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", Chieti - Pescara) 

10.30 Alcune considerazioni sul restauro negli anni Trenta in Italia: la 'liberazione' del Teatro 
di Marcello in Roma 
Valeria MONTANARI ("Sapienza" Università di Roma) 

11.00 Protejarea patrimoniului cultural în Republica Moldova (1991-2014) 
Sergius CIOCANU (Ministerul Culturii, Chișinău) 

11.30 Pauză 

12.00 Despre unele descoperiri arheologice recente în cetatea medievală Soroca (2012-2014) 

Sergiu MUSTEAȚĂ (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", Chișinău), Ion 
TENTIUC(Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău), Ion URSU (Institutul 
Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe din Moldova, Chișinău) 

12.30 Rezultate preliminare ale cercetării arhitectural-arheologice de la Cetatea Soroca 

Virgil APOSTOL (Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti), Ștefan BÂLICI 
(Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti) 

13.00 Necropolele Poenești-Vârtișcoiu. Problema identitară 

Daniel SPÂNU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti) 
13.30 Cercetări arheologice în colonia de muncă forțată din perioada comunistă de la Galeșu 

(Dobrogea) 

  Radu-Alexandru DRAGOMAN (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti), 
Sorin OANȚĂ-MARGHITU (Muzeul Național de Istorie a României, București) 

14.00 Interogații privind modul de constituire a tezaurelor de argint dacice 

Corina TOMA (Muzeul Țării Crișurilor, Oradea) 
14.30 Pauză 

15.00 Zidurile dacice din Munții Orăștiei. Origini 

Luca-Paul PUPEZĂ (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca) 
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Sîmbătă, 25 aprilie 

 

10:00 Masa rotundă cu tema „Cui aparține patrimoniul?" 

  De la proprietari la oamenii pentru care patrimoniul are valoare 

Gheorghe Alexandru NICULESCU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", 

Bucureşti) 

  Conacul Neamţu, Olari: un abandon greu de explicat 

Șerban STURDZA (Fundația Pro Patrimonio), Dana RAICU (Alternativa pentru 

Monumente) 

  Patrimoniul. O perspectivă comercială 

Vlad THIERY (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti) 

  Cui aparține patrimoniul structurilor portante istorice? 

Imola KIRIZSÁN, Bálint SZABÓ (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) 

  Implicarea societății civile și a statului în protecția și promovarea patrimoniului 

construit 

Alexandra TEODOR, Cătălina BULBOREA (Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti) 

  Ibida - Slava Rusă: patrimoniul arheologic între incoerența legii și nepăsarea 

autorităților 

Mihaela IACOB (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea) 

  Monumente istorice din județul Buzău în pericol 

Eugen-Marius CONSTANTINESCU (Muzeul Județean Buzău) 

14:00 Pauză 

14:30 Prezentarea proiectului „Roșia Montană, studiu și proiect de restaurare urbană a 

pieței centrale" 

Alexandra STOICA 

  Vernisajul expoziţiei „Cui aparține patrimoniul?" - fotografii de Ionuț Vasiu 

Sorin ONIȘOR 

  Lansare Caiete ARA nr. 6/2015 

  

  Prezentare de carte: Mariana Cristina Popescu, Hellenistic and Roman Pottery in 

pre-Roman Dacia (2ndcentury BC - 1st century AD) 

Iulian BÎRZESCU 

  Cocktail 

  

            Evenimentul este organizat de Asociaţia ARA în parteneriat cu Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan" al Academiei Române. Pentru rezumatele comunicărilor și alte 

detalii consultați www.simpara.ro.  

  

 

http://www.simpara.ro/simpozionul-a-r-a-16-577.htm
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Încep lucrările de amenajare a mini-deltei  

de la marginea oraşului Tulcea Agerpres 

             Lucrările de amenajare a mini-deltei de la marginea oraşului Tulcea au început la 

aproape trei ani de la semnarea contractului de finanţare, Primăria municipiului sperând ca 

acestea să se încheie până la finele anului. "Practic, am intrat în linie dreaptă cu 

implementarea lucrărilor pentru proiectul de amenajare a mini-deltei. Am predat 

amplasamentul, s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor, iar acum totul depinde de cum 

se mobilizează constructorul, dar şi de condiţiile meteo. Dacă timpul va ţine cu noi, cred că 

la finele lunii noiembrie proiectul se va încheia. Va fi foarte greu, pentru că într-un an 

trebuie să facem ceea ce era programat în trei ani", a declarat primarul municipiului 

Tulcea, Constantin Hogea.   

            Pentru derularea fără probleme a proiectului, autoritatea locală discută cu 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), astfel încât impactul lucrărilor 

asupra ecosistemului din zonă să fie cât mai mic. "Purtăm discuţii cu ARBDD, pentru că 

trebuie să respectăm anumite perioade în care păsările cuibăresc şi încercăm să obţinem 

concursul colegilor din această instituţie, astfel încât să nu amânăm foarte mult lucrările, 

iar impactul asupra mediului să fie minim", a mai spus Hogea.   

Contractul de finanţare pentru renaturarea polderului Zaghen, proiect considerat prioritar 

de către conducerea Primăriei municipiului Tulcea, a fost semnat la Tulcea pe 10 aprilie 

2012, amenajarea mini-deltei de la marginea oraşului în valoare totală de 70,7 milioane de 

lei fiind suportată atât din bugetul local, cât şi din fonduri europene prin Programul 

Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013. Contractul pentru execuţia lucrărilor de 

proiectare şi de amenajare a zonei de la marginea oraşului Tulcea a fost semnat în luna 

octombrie a anului trecut, după ce licitaţia organizată în ultimii ani de autorităţile locale a 

fost contestată de mai multe ori.   

            Mini-delta de la marginea oraşului Tulcea urmează să aibă o suprafaţă de 

circa 200 de hectare, realizarea acesteia fiind recomandată şi de cercetători pentru a 

reduce la maximum impactul vizitatorilor asupra Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.  

           De altfel, pentru acest proiect, ARBDD a întocmit un studiu de fezabilitate în cadrul 

unui proiect finanţat de Uniunea Europeană şi încheiat în urmă cu patru ani.  
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O sala de concerte al carei volum aminteste de 
un mare bloc de cuart alb 

 
Spatiulconstruit.ro 

           Biroul de arhitectura din Barcelona, Barozzi Veiga, a finalizat proiectul propus pentru o 

noua sala de concerte din Polonia a carei volumetrie cu forme ascutite de un alb translucid o fac 
sa semene cu un mare bloc de cuart ce tasneste din pamant. Avand o sumedenie de acoperisuri 
cu varfuri ce se inalta abrupt spre cer cladirea a avut ca sursa de inspiratie „profilul urban 
fragmentat” al orasului polonez Szczecin. Propunerea arhitectilor de la Barozzi Veiga a castigat 
concursul de idei organizat in urma cu 7ani iar acum cladirea este finalizata. Invaluita intr-o 
fatada de sticla translucida, cladirea avand o suprafata de 13 006mp se remarca prin interioare 
luminoase puse in valoare de cantitatea abundenta de lumina naturala iar odata cu lasarea serii, 
aceasta se transforma intr-un far ce straluceste emanand o lumina difuza ce se propaga pe 
strazi si printre cladirile invecinate. In demersul creator, arhitectul Barozzi Veiga s-a inspirat din 
formele simplificate ale unei orgi, sculptand in volumul cladirii astfel incat sa obtina o 
multitudine de elemente verticale de dimensiuni si forme diferite, toate cuprinse in cadrul unei 
baze comune. Constructia dezvoltata pe mai multe niveluri este compusa dintr-o sala de 
spectacole de 1000 de locuri, o sala pentru concerte de camera cu doar 200 de locuri si o 
diversitate de alte spatii ce deservesc zonele administrative, cele dedicate intalnirilor si 
repetitiilor. 
           Desi mare parte din spatiile interioare au fost finisate in alb, cu mobilier si decoratiuni 
minimaliste, sala de concerte se remarca printr-un design deosebit cu texturi, materiale si forme 
elaborate. Panouri triunghuilare compun modele tridimensionale care ies din planul vertical al 
peretilor si al tavanului iar finisajul realizat cu foita de aur le ofera o stralucire aparte, ce da 
intregii sali un aspect somptuos. Aceste panouri nu au doar rol decorativ, ele fiind concepute 
respectand sirul lui Fibonacci astfel ca gradul de fragmentare creste odata cu distanta fata de 
scena si in acest fel se asigura o acustica excelenta intregii sali. Arhitectii declarau ca acest 
artificiu „genereaza forma unui spatiu decorativ ce aminteste prin finisajul auriu de salile 
clasice”. 
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VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ! 
 

SĂRBĂTORI FERICITE! 


