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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate
în articolele preluate din
1 ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii
acestor articole sau, după caz, redacţia.

A LUAT STARTUL!
,,De-a arhitectura în orașul meu”

INFO 1
de arh. Mircea ȚIBULEAC

ATELIER DE PREGĂTIRE ÎNDRUMĂTORI-SIBIU-4-5 SEPT.

office@de-a-arhitectura.ro, www.de-a-arhitectura.ro, facebook /de-a arhitectura

Încep

relatarea

mea

cu

sfârșitul,

urmând să termin de unde am început.
Vreau să vă spun cu alte cuvinte că sunt
teribil de încântat că am ajuns în posesia
unei noi diplome. Sentimentul sper să fie
împărtășit și de ceilalți participanți, mai bine
spus participante, deoarece în afară de Mihai
SIMA și de subsemnatul restul de 20 de
persoane au fost doamne și domnișoare.

Le felicit mai ales pe cele două
formatoare prof. Elena SĂLIȘTEANU și
arh. Iulia – Maria NISTOR-POPA, pline
de energie pozitivă și în stare să schimbe
părerea chiar și celui mai sceptic ins care
ar avea îndoieli în privința utilității acestui
program.
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Pentru că o parte din cititori sunt la
prima informare despre proiectul De-a

arhitectura voi demara relatarea cu o
descriere

generală

preluată

din

materialele de prezentare ale asociației
De-a Arhitectura. Pentru că este foarte
important, nu pornesc relatarea înainte
de a aminti că asociația beneficiază de o
substanțială finanțare și în acest an din
partea Uniunii Arhitecților din România,
care acoperă cheltuielile naționale ale
cursurilor de formare ale îndrumătorilor
De-a arhitectura.
Filiala UAR Sibiu, printr-un protocol
de colaborare cu Consiliul Județean, a
aigurat spațiul de desfășurare a celor
două zile de curs, într-un minunat spațiu
situat în corpul nou și ultramodern al
Bibliotecii ASTRA.
Sunt foarte trist pentru că am
senzația că acest proiect extrem de util
pentru formarea viitorilor cetățeni, cu
toate

că

de

recunoașterea
Ministerului

anul
oficială

trecut
din

Învățământului,

are

și

partea
este

în

mare pericol. Dacă ,,străluciții” noștri
oameni politici vor desființa timbrul
cultural de care beneficiază Uniunile de
creație, proiectul De-a Arhitectura va
primi o gravă lovitură, care s-ar putea
să-l afecteze pînă la încetarea activității
lui, cel puțin la scară națională. Citiți
prezentarea care urmează și judecați
dacă merită să dispară acest proiect:
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O schimbare a paradigmei culturii
arhitecturale

și

urbane

a

societății

românești actuale nu se poate face decât
pornind de la educația copiilor, viitori
cetățeni și formatori indirecți de opinie ai
părinților lor, această idee a dat naștere
programul cultural ,,De-a arhitectura”.
În cadrul lui sunt dezvoltate programe
educaționale care aduc cunoștințe despre
arhitectură și mediul constuit în școli.
Modul de predare este diferit de cele
tradițional,
aplicația

implică
practică,

experiența
adună

directă,

cunoștințele

separate pe care elevii le-au dobândit la
diverse materii într-un tot unitar, care dă
sens

învățării,

aduce

în

mijlocul

lor

arhitecți care să-i ghideze în dezvoltarea și
realizarea unui proiect comun.
Programul cultural a fost inițiat în
2011 de către un grup de arhitecți, ce
formează

în

prezent

Asociația

De-a

Arhitectura și OAR București și a beneficiat
de o finanțare de la OAR prin taxa Timbrul
de Arhitectură, pentru perioadele: 20112012, 2012-2013, 2013-2014. Din 2014
proiectul de formare îndrumători de-a
arhitectura este finanțat de UAR prin taxa
de timbru. Asistența oferită de Asociația

De-a Arhitectura se realizează prin
oferirea materialelor metodologice și de
conținut

detaliate

și

prin

implicarea

voluntarilor (arhitecți, urbaniști, studenți la
arhitectură sau urbanism) care au interes
să se dedice educației de arhitectură și
mediu construit pentru copii.
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Prin

proiectul

de

formare

a

îndrumătorilor voluntarii sunt pregătiți
alături de cadrele didactice, pentru a
pregăti

și

preda

împreună

această

disciplină opțională, completându-se în
ceea

ce

privește

metodologia

și

conținutul. A fost considerat ca argument
pentru această alegere și câștigul social
al interacțiunii dintre aceste categorii
profesionale

diferite,

interacțiunii

dintre

aceștia

putând

dar

copii

și
și

oferi

cel

al

arhitecți,

copiilor

o

interacțiune cu un mediu nou și incitant.
În egală măsură, programul contribuie și
la formarea continuă a adulților arhitecți,
deoarece aceștia își dezvoltă capacitatea
de a interacționa și comunica cu copiii, cu
alte

categorii

profesionale

și

cu

comunitatea în general.
Trebuie subliniat faptul că în niciun
caz voluntarul nu înlocuiește profesorul,
ci îl ajută cu informații suplimentare acolo
unde este nevoie și cu contribuții în
ghidarea copiilor în timpul activităților.
Pentru

a

putea

oferi

această

asistență, Asociația De-a Arhitectura se
implică permanent prin:
- activitatea la clase a arhitecților și
urbaniștilor VOLUNTARI - peste 100
implicați în fiecare an
- activități ale membrilor asociației (în cea
mai mare parte pro-bono) privind:
-

gestiunea

înscrierilor,

organizarea

pregătirii anuale
web și a instrumentelor de comunicare –
newsletter, facebook, etc.
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- monitorizarea activității voluntarilor,
gestiunea contractelor de voluntariat
- gestiunea parteneriatelor cu instituțiile
școlare, inspectoratele școlare
- managementul activității de asistență pe
parcursul anului școlar: comunicare, tipărire
materiale didactice și certificate, organizare
expediții cu ajutor suplimentar, organizare
expoziții și prezentări de sfârșit de an, etc.
- Promovare permanentă și întâlniri cu
posibili sponsori
- Activități de crowd-funding: participări în
campanii și competiții cu strângere de
fonduri
- Administrarea paginii web și a
instrumentelor de comunicare – newsletter,
facebook, etc.
- Dezvoltare și management de noi proiecte
și colaborări, aplicații pentru grant-uri
- Continuă concepție de noi materiale
didactice, creare de noi activități educative
- Gestiune baze de date colaboratori,
contracte, activitate admnistrativă și
financiară
- ..... multe, multe altele!!!!
Cu ce fonduri? Grant-uri OAR, UAR,
sponsori privați, contribuții personale.
Asociaţia De-a Arhitectura derulează
numerose alte activități (complementare
cursului opțional sau independente):
-Activități educațional-culturale în perioada
,,Săptămâna altfel – întâlniri inspiraționale
ale elevilor cu arhitecții, ateliere diverse,
etc.
-Activități
educațional-culturale
în
colaborare cu alte organizații – școli de
vară, ateliere tematice, dezvoltare de
materiale educaționale, contribuții în
publicații pentru copii, etc.
-Organizare expoziții, evenimente culturale,
clubul elevilor, etc.
- Organizare activități pentru schimb de
experiențe la nivel international si
participare în rețele și serii de dezbateri
dedicate educației privind mediul construit.
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Formare îndrumători 2015
„De-a arhitectura – educație pentru
arhitectură şi mediu construit”
ATELIER de pregătire: Competente privind
METODE DE ÎNVĂȚARE PRIN PROIECT,
abilități de aplicare a INSTRUMENTELOR
DE PREDARE ÎN ECHIPĂ pentru cursul
DE-A ARHITECTURA în oraşul meu”
Timişoara 4-5 sept, Sibiu 4-5 sept, Cluj
Napoca 4-5 sept, Braşov 11-12 sept,
Constanta 4-5 sept, Iaşi 11-12 sept,
Bucureşti 4-5 sept şi 11-12 sept 2015
Scop program:
- Definirea asistenței oferite de asociația
De-a Arhitectura profesorilor şi şcolilor
care
implementează opționalul „De-a
Arhitectura în oraşul meu” şi dezvoltarea
capacității de colaborare dintre profesori şi
arhitecții voluntari în proiectarea şi
coordonarea optimă a activităților
educative de tip nonformal ale cursului.
Obiective atelier:
La sfârşitul atelierului, participanții la
program, îndrumătorii De-a Arhitectura
pentru anul şcolar 2015-2016:
- vor schimba experiente privind conținutul
şi
abordarea
De-a
Arhitectura,
competențele elevilor la sfarşitul anului
şcolar, precum şi cu impactul scontat pe
termen lung;
- vor avea abilități sporite de a adapta
metodele de învățare la specificul de
vârstă al elevilor în raport cu domeniul
educației pentru mediu construit, de
aplicare
a
metodelor
de
învățare
experențială şi învățare pe bază de proiect
şi de a decide secvența instrumentelor din
succesiunea
„observ
+
analizez,
construiesc + prezint”;
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- vor avea înțelegere sporită privind
rolurile şi colaborarea în pregătirea,
implementarea şi evaluarea curriculumului De-a arhitectura şi a diverselor
tehnici de predare in tandem.
Ziua 1 : Vineri 11.30 – 18.00
1. Educația pentru arhitectură şi mediu
construit
1.1. Programul De-a arhitectura educație pentru arhitectură şi mediu
construit
1.2.

Introducerea

participanților

şi

schimb de experiențe
1.3. Obiectivele şi programului atelierului
de formare, reguli de lucru. (prezentări în
plen,

lucru

în

perechi,

exercițiu

în

grupuri, analiză)
2.

Colaborarea

profesor

–

arhitect

voluntar
2.1. De-a Arhitectura: Ce rezultate
vizam? Ce anume imbunatatim prin acest
program de educatie? Care sunt/trebuie
sa fie atu-urile cursului?
2.2. Identificarea rolurilor în colaborarea
dintre profesor şi arhitectul voluntar
(lucru în grupuri, prezentări în plen,
analiză)
Ziua 2 : Sâmbătă 09.30 – 17.00
3. Procesul educațional şi ciclul invățării
în cursul De-a Arhitectura
3.1.Ciclul învățării experențiale, relația cu
stilul învățării, instrumente de îndrumare
în relație cu obiectivele de învățare
prezentări în plen, analiză).
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3.2. Secvențe în învățare – designul unei
sesiuni de curs, relatia cu obiectivele
specifice De-a Arhitectura (prezentare
şi discuție ghidată, lucru în grupuri,
prezentări în plen, analiză)
4.

Instrumente/tehnici

moderne

şi

interactive utilizate în îndrumare
Pregătire

şi

susținere

De-a

sesiuni

Arhitectura - utilitatea instrumentelor de
învățare experențială prin proiect (lucru în
echipe, simulări, analiză)
5. Planificarea activității de asistență din
partea asociației De-a Arhitectura
Schițarea

planului

pregătirea

şi

activități

implementarea

pentru
cursului,

recomandări colaborare, riscuri şi măsuri
de preîntămpinare (schimb de experiențe,
aplicație,

lucru

în

echipă)

atelier

(formular, discuție liberă).
Formarea îndrumătorilor – 2015
Activitățile ce vizează detalierea sprijinului
asociației noastre și pregătirea prealabilă
a profesorilor pentru susținerea cursurilor
și a arhitecților voluntari pentru a-i ajuta
pe aceștia:
a) iulie – pregătirea la distanță: în baza
studierii Ghidului Îndrumătorului și a unor
materiale

de

curs,

familiarizarea

cu

structura și conținutul cursului, definirea
nevoii de sprijin din partea asociației
noastre

și

clarificarea

unor

aspecte

organizatorice necesar a fi înterprinse de
către

instituția

școlară

pentru

desfășurarea cursului.
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b)

august

–

colectarea

și

analiza

informațiilor, de la cei implicați, legate de
sprijinul pe care asociația noastră îl poate
oferi în funcție de nevoile descrise și de
disponibilitatea voluntarilor.
c) septembrie – participarea la unul din
atelierele de pregătire fața-în-față comun
(profesori și voluntari), axat pe construirea
echipei

profesor-voluntar,

instrumente

de

simulări

predare,

de

planificarea

orelor.
De reținut este strategia pe care o
aplică proiectul referitor la tehnicile de
predare. La bază, am reținut eu, a fost
PIRAMIDA ÎNVĂȚĂRII, care statistic ne
arată că omul reține 10% din ce citește,
20% din ce aude, 30% din ceea ce vede,
50% din ceea ce vede și aude, 70% din
ceea ce spune și scrie și 90% din ceea ce
face. Din această cauză noi la clasă apelăm
foarte mult la exercițiul practic, ceea ce i-a
determinat pe majoritatea profesorilor să
ne

acorde

două

ore

la

dispoziție.

Majoritatea au cuplat cursul opțional cu ora
de deprinderi practice.
Am surprins câteva colege în plină
activitate și sper că nu este greu de admis
faptul că entuziasmul lor este molipsitor.
Se pare că la acest curs s-a văzut clar că
voluntariatul ,,dă aripi”, dacă îmi permiteți
să folosesc această expresie. Și noi câțiva
mai învârstă am fost molipsiți de atmosferă
și poate la această stare a contribuit și
energia pozitivă pe care am acumulat-o
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de la copii în anul școlar precedent.
O să închei menționând numele
voluntarilor care au participat la acest atelier
de pregătire a noilor cupluri-arhitect
voluntar. La curs nu au participat cei care
urmează să predea în aceiași formulă de
anul trecut în continuare în anul școlar
2015-2016. De remarcat este faptul că s-au
depășit granițele orașelor mari reședințe de
județ. La Sibiu au participat colegi din
Agnita și comuna Râul Sadului. Cu cei din
Râmnicu Vâlcea am fost la curs și cei care
predau la Ocnele Mari.
Arhitecți: Raluca SABĂU, Carmen ȘANDRU,
Diana
CONSTANTINESCU,
Ioana-Liana
RUSU, Mircea ȚIBULEAC, Alexandra ONEA,
Mihai SIMA, Luminița ISPAS, Veronica
VAIDA, Ada-Daniela VAIDA, Cristina-Maria
MIU.
Profesori:
Luminița GOGA, Silvana Olivia VALKO,
Simona CONT, Lenuța Nela ȘUFANĂ, Ileana
RADU, Maria Cristina PROTEASA, Viorica
TÂRZIU, Simona VONICA, Corina MOHANU,
Ileana PRESECAN, Veronica Margareta
BOGDAN.
În desfășurarea anului școlar care a
început per total în Sibiu sunt angrenate 10
clase, plus câte o clasă în comuna Râul
Sadului și orașul Agnita, pentru modulul
,,De-a arhitectura în orașul meu” (clasele III
și a IV).
Se mai desfășoară în 3 clase
elementare (0, I, II) modulul ,,De-a
arhitectura Mini”.

Invitați ca la final de curs să-și exprime
sincer ce simt după cele două zile
petrecute în atelier cursanții prin text sau
desen, au fost sinceri după cum vedeți:

Pentru ambele module activează 14 arhitecți voluntari și 15 învățători predând per total la
circa 400 elevi.
Lor le urez succes, îi felicit pentru voință și entuziasm, iar vouă cititorilor vă adresez
rugămintea fiecare după posibilități să sprijiniți minunatul proiect De-a arhitectura.
Nu uitați, este nevoie în continuare de arhitecți voluntari care să devină parteneri
învățătorilor, din ce în ce mai mulți, care optează să predea la clasele lor acest curs.
Link foto: http://we.tl/JZdASpIt5q
Link video: http://we.tl/xAPWxWyjRo
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INFO 2

Dezbatere
BIENALA DE ARHITECTURĂ DE LA VENEȚIA

de Natalia JIAN
foto&audio: Florin BĂLTEANU

Subcomisarul BAV 2016,

dl conf. dr. arh. Bogdan TOFAN a organizat
o dezbatere despre tema Bienalei de arhitectură de la Venetia, joi 3 sept., la
Centrul Cultural al Uniunii Arhitectilor de pe Luis Calderon nr. 48, sect 1
Bucuresti la ora 15 pana la ora 17.
În cadrul acestei manifestări s-a discutat despre
tema De la "Verde la mai Verde” (estetica arhitecturală
celui de-al doilea verde, ca energie nepoluanta si
regenerabila, si cum poate utiliza in favoarea lui
beneficiarul final - OMUL) a concursului național pentru
selectarea lucrărilor de arhitectură de amenajare a
pavilioanelor României de la Veneția din 2016.
Directorul desemnat de Venetia pentru intreaga
Bienala de arhitectura este arhitectul chilian Alejandro
Aravena. Acesta a anunțat tema celei de-a 15-a ediţii a
Bienalei de Arhitectură 2016 intitulată „Reporting from
the Front”.
Titlul viitoarei expoziţii internaţionale „Reporting
from the Front” reprezintă problemele cu care
arhitectura se luptă în fiecare ţară, povestirile de succes
care merită amintite şi exemplele pozitive. Expoziţia îşi
propune să arate unui public cât mai diversificat ce
înseamnă continuarea îmbunătăţirii calităţii vieţii în
condiţii precare, limită. Fiecare ţară este invitată să
împărtăşească cu restul lumii lupta pe care o duce în
arhitectură:

„Există multe bătălii de câştigat şi multe graniţe care
trebuie extinse pentru a putea îmbunătăţi calitatea
construcţiilor şi astfel calitatea vieţii oamenilor. Sunt tot
mai multe persoane în lume care caută un loc decent de
trai, iar condiţiile pentru a atinge acest scop se fac, pe zi
ce trece, tot mai grele. Orice încercare de a depăşi
aspectele comerciale întâlneşte mereu o puternică
rezistenţă în inerţia realităţii, şi orice efort direcţionat
înspre rezolvarea acestor chestiuni semnificative, se
loveşte de o tot mai mare complexitate a lumii.
Cu toate acestea, faţă de confruntările belice în care
nimeni nu câştigă şi care sunt învăluite într-o atmosferă
de înfrângere, pe frontul mediului edificiilor se respiră un
aer de vitalitate întrucât arhitectura înseamnă privirea
realităţii în mod constructiv”, declară Alejandro Aravena,
directorul artistic al Bienalei 2016.
Proiectul Axa Brâncuşi, modernizată după
soluţia arhitectului Dorin Ştefan, a fost prezentat în
cadrul acestei dezbateri. Dorin Ştefan este unul dintre

cei mai cunoscuţi arhitecţi din ţară, recunoscut în
România ca fiind câştigătorul mai multor concursuri
internaţionale de arhitectură din Dubai, Malaiezia şi
Taiwan. Echipa arhitectului Dorin Ştefan a câştigat
concursul pentru proiectul Turnului din Taiwan. Dorin
Ştefan este singurul arhitect român ale cărui lucrări apar
în atlasul arhitecturii mondiale.
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Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu, a precizat că, deşi a fost depus un
singur proiect, municipalitatea l-ar putea folosi pentru modernizarea Căii Eroilor. Viceprimarul
Aurel Popescu a mai precizat că membrii comisiei de specialişti din cadrul Ministerului Culturii i-au
cerut informaţii suplimentare arhitectului Dorin Ştefan, întrucât reamenajarea Căii Eroilor
presupune, în unele porţiuni, chiar modificări majore ale infrastructurii
„Arhitectul Dorin Ştefan este unul foarte cunoscut în rândul arhitecţilor din România. A fost o
surpriză plăcută şi pentru membrii Comisiei. Toţi am aflat de domnul Ştefan Dorin care este un
arhitect cunoscut, foarte important în rândul arhitecţilor din România. A câştigat cu echipa sa
competiţii importante în afara ţării: în Dubai, în Malaiezia. Noi ne bucurăm că este un nume atât
de important interesat de proiectul nostru“, a spus Aurel Popescu.
Primăria Târgu Jiu intenţionează să depună proiectul arhitectului Dorin Ştefan, în această toamnă,
pentru finanțare europeană.
„Primăria Târgu Jiu nu ar putea suporta din propriul buget o asemenea investiţie. E vorba de
spaţii pietonale, de parcări. Se doreşte modernizarea zonei dintre Parcul Central şi Parcul Coloanei
Fără Sfârşit. Sunt multe lucruri de infrastructură de rezolvat. Sunt cabluri de la reţeaua electrică şi
alte elemente care va trebui să nu se mai regăsească pe zona respectivă. Aşadar, e vorba de
soluţii şi lucrări complexe. Mai este şi trecerea la calea ferată, unde se poate vorbi de un viitor
pasaj subteran. Vom vedea cu ce propuneri se va veni. Vor fi faze intermediare ale proiectului şi le
vom efectua pe porţiuni. Este un proiect cu o finanţare uriaşă. În cadrul proiectului general vom
avea proiecte separate care se vor integra însă în întreg, conform soluţiilor propuse de arhitect“, a
precizat viceprimarul Aurel Popescu.
Sursa:
http://www.gds.ro/Local/2015-07-07/axa-brancusi,-modernizata-dupa-solutia-arhitectului-dorinstefan/
Vă propun în continuare să urmăriți un interviu realizat de Viorica Buică legat de aceiași tematică:
https://www.igloo.ro/articole/dorin-stefan-in-memoria-lui-brancusi/
Despre Bienala de la Veneția:

Dacă Bienala Veneţia atrage un flux uriaş de participanţi în principiu datorită faptului că
acoperă cea mai mare parte a domeniilor din spectrul artelor şi al culturii, Bienala de Arhitectură
de la Veneţia (care face parte din Bienala Veneţia) atrage în special profesioniştii din domeniul
arhitecturii. Expoziţiile de acest gen sunt parte din La Biennale di Venezia încă de la sfârşitul anilor
1970, însă au devenit o secţiune aparte în 1980. Ţinute la fiecare doi ani, aceste expoziţii
arhitecturale sunt organizate în anii pari, în vreme ce celelalte evenimente prilejuite de La Biennale
sunt ţinute în anii impari.
Grădinile Publice din Castello sunt cele care găzduiesc Bienala de Arhitectură de la Veneţia,
dar şi diverse alte locuri din oraş sunt disponibile pentru varii expoziţii şi evenimentele conexe
ocazionate de Mostra di Architettura di Venezia. Popularitatea acestui eveniment creşte de la an la
an, atrăgând arhitecţi şi designeri reputaţi să vină şi să îşi expună ultimele proiecte şi idei cu
marele premiu, Leul de Aur.
Sursa:

http://www.venezia-tourism.com/ro/evenimente-venezia/bienala-de-arhitectura-de-la-venetia.html
Link foto: http://we.tl/CJrCee86TC
Link audio: http://we.tl/pEcrsVHIla
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SIBIU-ORAȘUL SCENĂ

Revista ARHITECTURA

Revista „Arhitectura”: Cei care cunosc programul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu

știu că multe spectacole se desfășoară în spațiul public deschis, piețe, străzi etc. De altfel, teatrul de
stradă are din ce în ce mai mulți profesioniști, adepți și spectatori peste tot în lume. Ce impact au
avut cele peste 20 de ediții asupra percepției, prețuirii, dezvoltării, utilizării spațiului public, a
scenografiei stradale în Sibiu? Există efecte pozitive asupra valorificării arhitecturii centrului istoric?
Constantin Chiriac: Secțiunea de spectacole în spații neconvenționale din situri istorice a fost o
secțiune strategic dezvoltată. În clipa în care am schimbat data festivalului din 27 martie, când este
Ziua Mondială a Teatrului, la finalul lunii mai-începutul lunii iunie și apoi la mijloc de iunie,
schimbarea s-a datorat în primul rând acestei viziuni. Am încercat, de-a lungul timpului, să aduc
zona de excelență în artele spectacolului de stradă în așa fel încât publicul care nu are obiceiul de a
merge în sălile de spectacol să poată fi marcat imediat, profund, de calitatea, de emoția, de
miracolul evenimentului, iar acest impact emoțional să dureze în timp. Sibiul este, probabil, unul din
cele mai bune exemple din lume pentru felul în care o comunitate a fost reabilitată din toate
punctele de vedere printr-un dat cultural. Dacă ne vom uita pe programul fiecărei ediții, începând
din 1997 până în 2015, an de an, cele mai importante companii din lume, de muzică, de
deambulație, cele mai importante fanfare, cei mai importanți artiști au poposit la Sibiu și au
transformat acest oraș. În primul rând că au mobilat situl istoric din Sibiu și din împrejurimile
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orașului, aducând la viață aceste spații și făcându-le să devină, dintr-o dată, parte a ceea ce
înseamnă un spațiu arhitectural viu. Spectacolele au devenit și motive de atracție, având această
bogăție a frumosului și a trăirii de-a lungul timpului. În același timp, spectacolele au avut un impact
în dezvoltarea publicului, așa s-a format publicul nou în Sibiu. Pe parcursul unui întreg sezon, toate
spectacolele de la Teatrul Național, de la Școala de Teatru sunt vândute în proporție de 100%, și
vorbim de cifre uriașe, 400 de reprezentații pe an, 92 de spectacole în repertoriu la Teatrul Național,
alte 18 la Școala de Teatru. Este o strategie pe care am dezvoltat-o, o dezvoltăm și o vom dezvolta
pentru că secțiunea aceasta este un magnet și, în același timp, o sursă extraordinară de credibilitate
pentru întregul festival, deoarece ea asigură o prezență a circa 65.000–70.000 de spectatori pe zi. O
cifră absolut incredibilă!
R.A.: Căutați, an de an, noi spații în clădiri dezarticulate funcțional pentru montarea spectacolelor

Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și ale producțiilor teatrelor invitate la festival. Se poate
vorbi la Sibiu despre o operațiune de reabilitare a fondului construit prin teatru?
C.C.: Artele spectacolului, la Sibiu, au cucerit orașul. De altminteri, cel mai important proiect
european în domeniu din ultimii cinci ani – Villes en scène / Cities on stage/ Orașe pe scenă – s-a
dezvoltat după modelul Sibiului, un oraș care este o scenă uriașă. În timpul festivalului jucăm în 67
de spații. Practic, toate spațiile de cult, biserici ortodoxe, catolice, protestante, greco-catolice,
sinagoga, toate, inclusiv catedrala ortodoxă, primesc spectacole. În același timp, avem numeroase
spații underground, hale industriale pe care le-am mobilat cu spectacole sub zodia excelenței. Cel
mai important brand cultural al României, spectacolul Faust făcut în 2007, special pentru agenda
Capitalei Culturale Europene, l-am conceput pentru o hală industrială. De când a fost născut, el a
poposit în alte două hale reabilitate în sensul transformării lor în spațiu de joc. Primul spectacol de
kabuki, adus în România de celebra companie Nakamura Kanzaburō, a venit grație valorii
spectacolului și a impactului pe care Faust l-a avut în România și în lume, acesta mergând la cele
mai importante festivaluri, iar cariera lui continuă. Valoarea spectacolului a adus cea mai importantă
companie de kabuki din lume care a dorit să joace într-o hală dezafectată și care a fost reabilitată,
Hala Balanța. Acum construim un nou spațiu pentru Faust, la halele Construcții SA, alături de un
spațiu special de repetiții, care este uriaș, și de o altă hală pentru spectacolul Lulu. Intenţionăm ca
în același spațiu să dezvoltăm un centru pentru artele spectacolului în aer liber, având acolo o zonă
uriașă cu două poduri rulante funcționale, încercând să facem o reconversie a zonei de industrie
într-un spațiu social și cultural. De asemenea, nenumărate cluburi, baruri, discoteci, cluburi de
noapte au primit destinația de spațiu de spectacol, pentru că am pornit un program special, Tineri,
cuceriți orașul!, impulsionându-i pe cei de la școala de teatru și pe cei de la școala de management
cultural să ocupe aceste spații cu spectacole din zona alternativă, care să aducă un suflu nou și
credibilitate la nivelul generației lor. Am transformat în spații de joc hale, curți interioare, săli de
sport, tramvaie, autobuze, alte spații speciale. Sunt inițiative care au transformat Sibiul într-un
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magnet pentru turiști, nu numai în timpul festivalului, ci și pe parcursul întregului an, când agenda
culturală a Sibiului funcționează într-un mod exemplar.
R.A.: În ce stadiu vă aflați cu inițiativa realizării unei noi clădiri a Teatrului Național „Radu Stanca”

din Sibiu? Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai prestigioase din lume,
poate aduce schimbări de viziune asupra temei-program, asupra funcțiunilor unui teatru
contemporan. Credeți că experiența pe care ați dobândit-o ca director al TNRSS poate schimba
arhitectura de spectacol?
C.C.: În mod cert. Preocuparea este mult mai veche pentru că anvergura teatrului și a festivalului la
Sibiu depăşeşte cu mult zona de dotări. Din această cauză a fost această expansiune uriașă în
spațiul istoric, în spațiul neconvențional, în zonele alternative. Sibiul își gândește un centru pentru
artele spectacolului împreună cu un centru de congrese, așa încât orașul să devină, pe lângă o
destinație a turismului cultural și o destinație a turismului de business. Un astfel de centru îl gândim
într-un alt mod decât cel în care gândim spațiile de spectacol din România. Am avut deja câteva
întâlniri strategice cu mari case de arhitectură, cu arhitecți și manageri culturali foarte importanți din
lume, Jean-Guy Lecat (Franţa), Tetsuo Kondo (Tetsuo Kondo Architects, Japonia), Dan Hanganu
(Dan Hanganu Architectes, Canada) Maximilian şi Daniel Zielinski (Foster and Partners, Marea
Britanie), am avut o dezbatere publică în cadrul ediției 2014 a Festivalului Internațional de Teatru de
la Sibiu, s-a elaborat un PUZ, preluat în PUG. Toate pentru a avea un caiet de sarcini pe care să îl
punem în competiție pentru cele mai mari case de arhitectură din lume, cu niște cerințe speciale:
trei săli de spectacol, nu foarte mari, o sală de 500 de locuri, una de 350 și una de 150 de locuri. Ele
trebuie să fie în acord cu posibilitatea acoperirii cu public la nivel de comunitate. Fiecare scenă a
noilor săli va avea un spațiu de repetiție exact de aceleași dimensiuni, astfel încât sălile să nu mai fie
ocupate de repetiții, ci ele să devină spațiu de socializare, de proiecte, de prezentare. În același
timp, scena care va corespunde sălii mari, cea de 500 de locuri, va fi un spațiu imens, un spațiu pe
care foarte puține săli de spectacol îl au în lume. Va avea 62 m adâncime, 24 m deschidere și 48
înălțime, astfel încât să poată adăposti Cirque du Soleil și orice mare spectacol, de orice gen, de la
spectacole de circ, de operă, rock la spectacole interdisciplinare. Cele trei săli de spectacol vor fi
concepute astfel încât să poată forma o sală de 3.000-5.000 locuri, care să fie folosită pentru zona
de congrese și la marile evenimente. Gândim o zonă de artele spectacolului, care să poată produce
excelența în domeniu – o zonă de cercetări în artele spectacolului și în management cultural, o zonă
doctorală, un centru pentru festival, pentru bursa de spectacole, un muzeu, o zonă de recuperare.
Deci, un centru care să devină sieși suficient, dar și important pentru dezvoltarea ulterioară a
orașului. Totul cu o formulă de încălzire în pământ și cu energie solară, astfel încât cheltuielile cu
funcționarea să fie acoperite din aceste dotări.
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Observatorul Urban

Începînd din 2016, clădirile și terenurile "neîngrijite" pot
fi supraimpozitate de cinci ori față de cele în stare bună

Joi, 3 septembrie, Parlamentul
a adoptat forma revizuită a
noului Cod Fiscal după
solicitarea de reexaminare a
Președinției. Între modificări,
cea mai importantă care are
legătură directă cu cadrul
construit este introducerea
posibilității de a supraimpozita
terenurile și construcțiile
„neîngrijite" situate în
intravilan.

Redăm în integralitate amendamentul introdus în data de 2 septembrie în Comisia de Buget, Finanțe și
Bănci la solicitarea Ministerului de Finanțe:
„La articolul 489, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin. (5), (6), (7) şi (8) cu următorul
cuprins:
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile
și terenurile, neîngrijite, situate în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărîre
a Consiliului Local.
(7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin.(5) se stabilesc prin hotărîre a consiliului local
conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotărîrile consiliului local stabilite potrivit alin.(7) au caracter individual."
Prevederea nu se afla între motivele pentru care Președinția a întors Codul Fiscal în Parlament.
Articolul a fost promovat, atît la momentul trecerii pentru prima dată a noului Cod Fiscal în Parlament, cît
și pe parcursul reexaminării, de către Asociaţia Municipiilor din România - AMR. Organizația include toate
municipiile din țară și cele șase sectoare ale Bucureștiului, reprezentate de primari. De la sfîrșitul lunii
iunie 2015, președintele AMR este primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, acesta îi succede
fostului primar al Piteştiului, Tudor Pendiuc. Ordinul Arhitecților din România - OAR s-a opus prevederii
susținînd că este neprincipial să transformi un impozit, ce are un cu totul alt rol, într-o sancțiune și că
problema trebuie rezolvată intervenind în zona amenzilor, respectiv, în cazurile distrugerii de patrimoniu
cultural construit, aplicînd Codul Penal în vigoare. În dezbaterea pe marginea acestui subiect purtată în
Comisia de Buget a Camerei Deputaților la sfîrșitul lunii iunie, OAR a ridicat, de asemenea, și următoarele
probleme:
- necesitatea definirii termenului „neîngrijit" folosit în textul legislativ, astfel încît acesta să poată avea
o aplicare unitară pe întreg teritoriul țării,
- necesitatea unor proceduri premergătoare care să lase posibilitatea proprietarilor să își rezolve
problema, fără ca starea de neîngrijire a imobilului dintr-o perioadă scurtă să afecteze impozitul pe
întregul an, în cazul monumentelor istorice şi în zonele construite protejate articolul poate favoriza acţiuni
neautorizate de „reabilitare" care să distrugă elemente valoroase ale clădirilor (de ex. decorația);
- atunci cînd imobilul a fost recent retrocedat, proprietarul nu trebuie sancționat pentru starea de
conservare proastă în care l-a primit.
Au fost introduse noi scutiri obligatorii la impozitul pe clădiri și terenuri pentru serviciul de apostilă și
întreprinderile sociale de inserție. Prevederea potrivit căreia clădirile monument istoric cu funcțiune
necomercială, în momentul de față scutite de impozit, de la anul pot sau nu să fie impozitate în funcție de
hotărîrea administrației locale nu a fost modificată.
Ministerul Finanţelor Publice urmează să elaboreze normele necesare pentru aplicarea unitară a Codului
Fiscal pe teritoriul României. Acestea vor fi aprobate prin Hotărîre de Guvren. Aplicarea unitară a Codului
Fiscal se asigură prin Comisia Fiscală Centrală. Deoarece Președintele și-a utilizat deja dreptul de a retrimite
Codul în legislativ este obligat să îl promulge. Contestații la Curtea Constituțională sînt puțin probabile, astfel
că noul Cod va fi valabil cu începere de la 1 ianuarie 2016.
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VIEŢILE ASCUNSE ALE ORAŞULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE
UNOR OAMENI...

de arh. Dorin BOILĂ
Valurile de migrație din ultimii trei ani, care au loc unilateral – numai dinspre Africa, America Latină și
Asia către Europa – au început să pună probleme conceptuale (culturale,ideologice,sociologice) atît
politicienilor (găsiți absolut nepregătiți, ca de obicei) cît și oamenilor din bisericile tradiționale sau
administratorilor teritoriali europeni.
Luările de poziții sunt în mare parte stupide, lacunare, cînd nu sunt de-a dreptul interesate... Nimeni nu se
referă la faptul, simplu și perfect democratic, că populația din țările receptoare, începînd cu Turcia și sfîrșind
cu Marea Britanie, este total împotriva acestui val migrator, care găsește mereu alte și alte „motivații” să
devină tot mai insistent, pe an ce trece ! Așa cum nimeni nu vorbește răspicat despre aspectele militare ale
problemei – că avem de-a face în fond cu o agresiune asimetrică asupra Europei non-musulmane, cu rețele
organizate de colectare, trafic și ghidare a acestor oameni, deveniți piese de manevră !
Tot așa cum nimeni, deocamdată, nu dezbate dubla măsură, schimbarea regulilor în timpul jocului
și, în general, ipocrizia politică la orice nivel european:
•
După ce acum cîțiva ani A. Merkel recunoștea clar că „multiculturalismul” este un eșec total în
Germania, azi ne îndeamnă insistent să acceptăm milioane de azilanți în UE – toți de altă cultură decît cea
europeană, deci fiecare în parte o problemă de integrare pe termen foarte lung. Noi, în partea nostră de
Europă, avem exemple de neintegrare a unor imigranți pakistanezi de cca 600 de ani...
•
Suntem îndemnați pe toate canalele să nu introducem în ecuație problema religiei...Ne întrebăm
totuși, cu ce drept ni se cere imperativ asta, știut fiind că religia este un factor de ordin cultural-civilizațional
de primă instanță !! De ce numai creștinii trebuie să cedeze în orice moment și în orice situație, pe cînd
islamicii niciodată ?? La intersecția a două culturi vădit problematice, în Israel, de ex., există o mult-lăudată
ordine democratică, dar în Italia și Grecia nu ??
•
Ni se tot spune, de către diverși „analiști”, că societatea europeană, (profund inegală în toată
încercarea ei de a sta adunată, după atîtea conflicte), ar fi deja „obosită”, „îmbătrînită”, „cusurgie”,
„depășită”... Și dacă ar fi pe sfert adevărat, cine și-a luat dreptul să ne dea indicații, să ne aplice „corecții”,
să ne oblige la curbe de sacrificiu – în fond, să facă experimente sociale și politice pe spinarea popoarelor
noastre ??? Noi, cei din Europa de Est, suntem mult mai sensibili cînd se profilează umbra unor asemenea
experimente, prin care am trecut deja toți cei de peste 30 de ani, și părinții, și moșii noștri, inclusiv din
partea unora ce se proclamă de aceeași religie cu noi !! Dară-mi-te din partea unora fără religie sau adepți
ai religiei banului.........
•
Cum rămîne cu Spațiul Schengen ? Este atît de ciuruit ? S-au schimbat din mers toate regulile ?
Ungaria este singura ce-și pune problema apărării graniței Schengen ?? Haida-de....
•
Să mai amintim despre înarmarea de către marile puteri militare (SUA, Rusia, China, țări din UE) a
luptătorilor deveniți ai „statului islamic” ?? Și cum se revarsă o tăcere asurzitoare dinspre toți aceștia în
problema valurilor de migrație ideologică, economică, chiar „corectă politic”... Iar despre faptul că aproape
singurele comunități destructurate și decimate fizic în Orientul mijlociu sunt NUMAI COMUNITĂȚILE
CREȘTINE - zice cineva, ceva ?? Că între cei ce traversează într-o veselie „șengănu” sunt numai musulmani
!
•
După 1990, în interiorul Europei începea o migrație de la est la vest de mai multe milioane de
oameni – n-am constatat, pînă azi, vreun deranj în societățile occidentale care i-au primit ! Bănuiesc că știți
de ce: migranții erau exclusiv europeni, de cultură creștină și tradiții perfect compatibile !! A, a zis cineva
despre unii pakistanezi, europeni de 600 de ani ? Păi nu vă spuneam, mai sus ?
Rezultă atunci întrebarea – dar drepturile normale, elementare, ale europenilor care locuiesc din moșistrămoși pe terenurile lor, care se luptă zilnic cu problemele lor economice, care își mențin cu greu echilibrul
sat-oraș, cel al familiilor și mai ales cel spiritual – acestor europeni cine le garantează drepturile elementare
??
Este MONSTRUOS acest tip de mesaj, transmis de instituțiile europo-americane dușmanilor
civilizației, atîta cîtă s-a edificat ea în UE: Rușilor – cuceriți ce vreți voi, nu vă vom opri, vom prelua noi toți
refugiații !/ Islamicilor – prăduiți ce vreți voi, vom prelua noi toți refugiații !/ bandelor de criminali africani –
prăduiți și luați orice ostatici creștini, vom prelua noi toți refugiații !........
Pentru că o asemenea proastă dezbatere internațională nu poate avea decît niște foarte proaste concluzii și
catastrofale manevre, vă pot spune – mai citiți o dată parabola ceea despre un formidabil oraș, rămas ca
exemplu în istoria omenirii – Turnul Babel !!!
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Anvelopanta perforata din beton
asigura protectie solara si estetica moderna

Spatiulconstruit.ro

Aceasta constructie deosebita din Kuala Lumpur foloseste o serie de cutii din beton
pentru a crea spatii private, menite sa racoreasca interioarele. Amplasata in mijlocul
junglei, casa Cutie (Box house) a fost proiectata de WHBC Arhitects astfel incat
anvelopanta din beton sa integreze spatii interioare bogate in vegetatie si flori, ceea ce le
permite locatarilor sa se bucure de natura intr-un spatiu protejat de lumina puternica a
soarelui. Exteriorul arata ca un joc de patrate si dreptunghiuri din beton care protejeaza
vitrajele de razele soarelui si permit in acelasi timp vegetatiei sa se dezvolte peste ele.

Controlul climatului interior este foarte important atunci cand se proiecteaza locuinte in zona
tropicala. Pentru a face fata soarelui arzator intr-un mod eficient atat din punct de vedere economic
cat si respectand mediul inconjurator, WHBC a proiectat aceasta anvelopanta din beton ce porneste
de la nivelul parterului pana pe terasa, invaluind casa intr-o retea de cutii. Rolul acestora este de a
asigura umbra necesara mentinerii interioarelor la o temperatura placuta. Avand dimensiuni diferite
aceste cutii determina la interior un joc de umbre dinamic, diferit in fiecare incapere.
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Amplasata pe o colina inierbata, casa are spatiile de
locuit ridicate de la nivelul solului, oferindu-le
membrilor familiei perspective de la inaltime asupra
vegetatiei inconjuratoare si contribuind la mentinerea
interioarelor departe de insecte si umezeala solului.
La primul nivel au fost amenajate locul de luat masa
si spatiul de discutii care se deschid spre o piscina in
aer liber. Vitrajele glisante ofera posibilitatea
deschiderii complete a interioarelor spre zona
piscinei, asigurand astfel circulatia aerului mai
racoros de la nivelul apei. La urmatorul nivel a fost
amenajata o alta gradina semi-deschisa iar
dormitoarele au vedere catre coroanele copacilor, ce
actioneaza in acelasi timp ca ecrane naturale
impotriva privirilor indiscrete ale vecinilor. La parter
se afla garajul si spatiul tehnic pentru un acces direct
de la nivelul strazii.
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Mai multe informatii gasiti la
www.archdaily.com.
Traducere si adaptare: Arh. Raluca Popa
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Da’ DeCe Calea Victoriei

Zeppelin.ro

Cine locuia aici? Cum arăta orașul când s-a construit casa asta? Da’DeCe au pus statui pe
peretele casei? Da’DeCe s-au mutat oamenii din case? Din ce e construit acoperişul? Când ne plimbăm
în familie pe Calea Victoriei, primim foarte des astfel de întrebări de la cei mici. Și voi? Vreți să le
răspundem împreună? Atunci Asociatia Da’DeCe vă invită să ne plimbăm împreună pe cea mai
importantă stradă a Bucureștiului și să-i descoperim secretele.
Asociația anunță cu bucurie un nou proiect cultural pentru copii numit Da’DeCe Calea Victoriei,
care se adresează copiilor de 8 – 12 ani și se desfășoară în perioada 15 septembrie – 15
octombrie, în spațiul Biblio Lounge, oferit cu generozitate de Filiala Ion Creangă a Bibliotecii
Metropolitane.
Proiectul Da’DeCe Calea Victoriei propune desfășurarea unor programe adresate copiilor de la 8
la 12 ani, sub formă de trasee, urmate de ateliere de construcție a unei machete de mari dimensiuni
care să reproducă Calea Victoriei din prezent cu câteva inserții propuse de copii. Vom discuta despre
cele patru tipuri de clădiri prezente pe principala stradă a Bucureștiului (hoteluri elegante, sedii ale
unor clădiri importante ale statului român, foste reședințe ale nobilimii, magazinele cele mai elegante
din oraș). Se vor evidenția zonele active și cele insuficient exploatate ale străzii, totul, cu scopul
conștientiză:rii de către copii și părinți a importanței spațiului construit și istoriei acestuia.
Prin acest tip de proiect în care copiii și
părinții participă activ și interactiv, spaţiile
prin care ne plimbăm se transformă în locuri
vii unde membrii comunității se educă, se
informează, se formează și petrec un timp de
calitate, în care istoria cartierului se îmbină cu
poveștile proprii ale celor care participă, iar
părerea celor care iau parte este luată în
seamă.
Evenimentele din cadrul proiectului Da’DeCe
Calea Victoriei, finanțat de ARCUB prin programul
cultural „Ești București“ 2015, se vor desfășura
sub formă de întâlniri de sfârșit de săptămână în
perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2015: în
fiecare vineri după amiaza şi sâmbătă dimineața,
câte 3 ore (dintre care o oră traseul cultural pe
Calea Victoriei), urmate de ateliere desfășurate în
spaţiul Biblio Lounge al Filialei Ion Creangă a
Bibliotecii Metropolitane (strada Christian Tell, nr.
10). Programele vor fi susținute de către membrii
asociațiilor Da’DeCe și De-a arhitectura, iar
participarea e gratuită.

Detalii aici.
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ANUNȚ
Filiala teritorială Transilvania a OAR

Filiala teritorială Transilvania a OAR anunță lansarea
Bienalei de Arhitectură Transilvania 2015

Potrivit organizatorilor, Bienala a fost concepută încă de la prima ediție ca un șir de
evenimente menite să aducă arhitectura în atenția opiniei publice, să recunoască și să
promoveze excelența în arhitectură. Ediția 2015 își propune să evidenţieze valenţe definitorii
pentru arhitectura de calitate, să dezbată si să anime dialogul în jurul obiectului de arhitectură
şi al impactului acestuia în oraş şi comunitate. Organizatorul principal al Bienalei de Arhitectură
Transilvania este Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania. Coorganizatorii
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evenimentului sunt OAR Nord-Vest, OAR Bihor, OAR Alba, și OAR Satu-Mare. Expoziţia –
concurs este nucleul în jurul căruia se vor dezvolta toate evenimentele şi face parte dintr-o
serie de evenimente din cadrul programului OAR de finanțare a premiilor filialelor pentru
arhitectură, având la bază un regulament propriu și autonomie în organizare. Aceasta este
deschisă tuturor membrilor filialelor OAR partenere și reprezintă momentul corolar al activităţii
acestora din ultimii doi ani.
Scopul expoziției-concurs este de a reflecta cât mai corect activitatea membrilor filialelor
participante, de a promova cele mai reușite exemple de practică profesională și de a genera
demersuri constructive de atitudine faţă de arhitectura recentă. Nominalizările și premiile vor fi
acordate de către un juriu format din arhitecți apreciaţi din țară și străinătate.
Detalii:
http://batra.ro/
https://www.facebook.com/1469834916653369/photos/a.1474490266187834.1
073741828.1469834916653369/1475515889418605/?type=1&theater

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!
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