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A PATRA ZI
de arh. Mircea ŢIBULEAC

Cu acest episod reportajul, pe care l-am realizat cu
ocazia deplasării delegaţiei oficiale UAR la deschiderea
Bienalei, se încheie. În conluzie pot spune că tema din
acest an pe care a lansat-o Rem KOOLHAAS, a fost o
idee excelentă, având menirea să redea expoziţiei
aspectul ei iniţial de arhitectură.
Înainte de a începe relatarea propriu-zisă, închei
această introducere, citând din cuvântul înainte al
volumului

care

prezintă

proiectele

participante

la

concursul naţional organizat de Uniunea Arhitecţilor
pentru desemnarea curatorilor Pavilionului Mare al
României şi a noii galerii din casa Iorga a ICR Veneţia.

,,Bienala de arhitectură de la Veneţia este astăzi cea
mai cunoscută bienală de arhitectură din lume. E ca un
miraj. Nu prea se ştie cauza. Este farmecul Veneţiei sau
talentul organizatorilor, nu se ştie clar, poate puţin din
amândouă, poate farmecul Italiei, al Europei, oricum anul
acesta, 2014, participă 60 de ţări

de pe întreg

mapamondul.
Organizarea bienalei de arhitectură de anul acesta,
2014, a început în 25 ianuarie 2013, deci cu un an înainte.
A fost meritul directorului acestei ediţii: scriitorul şi
arhitectul Rem Koolhaas cu care am avut plăcerea să
colaborez direct. O minte strălucitoare, clară şi ordonată
care a prezentat structura evenimentului încă de la
început.”
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Cu acest citat din textul d-lui conf.dr.arh. Bogdan TOFAN – vicecomisar al României din partea
UAR, închei partea introductivă, citând şi pe celălalt vicecomisar din partea ICR, dl. Cristian
Alexandru DAMIAN.
În articolul său, intitulat ,,Bienala de la Veneţia – Amprente Naţionale”, care face parte din
catalogul destinat lucrărilor participante în concursul de anul trecut pentru bienala de anul acesta,
este relatată istoria naşterii pavilioanelor care găzduiesc în prezent expoziţia din Giardini.
În încheiere el consemnează:

,,Concluzionăm acest scurt excursus prin istoria pavilioanelor din Giardini fără a ne mai opri la
ultimele pavilioane ridicate în această zonă, ale căror istorie nu ridică prea multe semne de întrebare
asupra motivaţiei şi modului în care au fost create şi amenajate, dar trebuie să spunem că, deşi se
părea că odată cu inaugurarea pavilionului de carte Efecta de James Stirling, în Giardini nu s-ar mai
fi modificat nimic (pavilionele urmau să fie doar întreţinute), lucrurile nu stau şi nu vor sta aşa: în
momentul de faţă, Australia îşi reconstruieşte pavilionul, după demolarea celui vechi de doar 27 de
ani!
Vedem astfel, că, fiind supuse timpului, intemperiilor, regimurilor, modei sau necesităţilor,
aceste embleme naţionale şi, în acelaşi timp, naţionaliste ale ţărilor care au participat la Bienală s-au
erodat, căpătând o valoare diferită, marcat istorică. Elementul naţional tinde să dispară din
arhitectura pavilioanelor, aşa cum s-a întâmplat după anii ’50, iar clădirile care încă mai poartă
asemenea embleme naţionaliste sunt percepute cu detaşarea cuvenită, aşa încât ceea ce Rem
Koolhaas indica pentru actuala ediţie a Bienalei de Arhitectură – şi anume că procesul de
modernizare a trecut ca un tăvălug peste tot - a avut loc doar în parte, tocmai acolo unde se va
desfăşura expoziţia îngrijită de el. Evident procesul de modernizare este dintotdeauna unul
continuu, dar urmele istoriei nu se şterg cu uşurinţă, aşa cum nici procesul de modernizare nu poate
fi oprit. În fapt istoricizarea şi modernizarea arhitecturii reprezintă faţetele aceleiaşi monede:
Absorbing Modernity!”
Articolul de astăzi conţine următoarele capitole:

A

- ULTIMUL TUR PRIN PAVILIOANELE DIN GIARDINI: Danemarca, Marea Britanie, Uruguay,

B

- PREMIEREA

C

- EVENIMENT COLATERAL 1: UNFURLING – ARCHITECTURE – VAN BRANDENBURG
- NEW ZEALAND – Museo Diocesano di Venezia Sant’Apollonia

D

- EVENIMENT COLATERAL 2: ANDANTE IN PACE – Fotografie di Giorgio Barrera e Nicollo Rastrelli

Brazilia, Veneţia şi Egipt.

- Museo Diocesano di Venezia Sant’Apollonia

E

- GONDOLA – Misterul suportului de vâslă

F

-F

G

- Negorio Olivetti – Olivetti Showroom
-,,Icon of the Twentieth Century” – operă a marelui arhitect Carlo SCARPA

A I - FONDO AMBIENTE ITALIANO – PATRIMONIUL ITALIAN
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A ULTIMUL TUR PRIN PAVILIOANELE DIN GIARDINI
Ultima zi a incursiunii noastre ne-am petrecut-o în Giardini în primul rând pentru că în zilele
precedente am alocat majoritatea timpului pavilionului nostru. Din această cauză nu reuşisem să
vedem toate pavilioanele naţionale. Cel de-al motiv era dorinţa de a fi părtaşi la decernarea
premiilor acestei ediţii a Bienalei. În cele ce urmează veţi putea viziona un fotoreportaj de la şase
pavilioane.

1

DANEMARCA
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DANEMARCA în afara pavilionului din
Giardini mai are o expoziţie în centrul Veneţiei pe
care vizitatorii bienalei o pot găsi în PALLAZZO
BEMBO Riva del Carbon # 4793, 30124 Venezia, la
numai 70 metri de Podul Rialto de pe malul Canal
Grande.
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MAREA BRITANIE
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URUGUAY
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BRAZILIA
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VENEŢIA

Link foto:
http://we.tl/h42ZdmJK2Y
Link video: http://we.tl/IsknFbQ4Tc
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B PREMIEREA

Onoarea cuvântărilor de deschidere a ceremoniei a aparţinut celor doi piloni ai
acestei ediţii. Mă refer la Paolo Baratta –preşedintele Bienalei şi Rem Koolhaas – directorul
celei de-a patra ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – Fundamentals.
Aflăm ca şi noutate faptul că la această ediţie s-a modificat structura premiilor,
datorită noului concept pe care Rem Koolhaas l-a impus acestei expoziţii. Din această cauză
s-a înmulţit numărul premiilor care vor fi acordate. Pentru expoziţia Elements, dl Baratta
menţionează faptul că ar mai fi trebuit să acorde un leu de aur. Nu o face, deoarece Rem
Koolhaas a primit deja unul şi ,,orice replică ar fi în exces” precizează el, mai în glumă, mai
în serios. Noile premii sunt destinate secţiunii numite Monditalia – organizate în locaţia
Arsenale.
Din păcate în lipsa unei acreditări oficiale de presă
nu am putut pătrunde în amfiteatrul pe scena căruia a avut
loc decernarea premiilor. Din această cauză pozele sunt
luate de undeva din lateralul scenei şi destul de departe.
Ulterior am înregistrat ceremonia de pe un mare ecran
amplasat în exterior. Dacă sunteţi interesaţi să vizionaţi în
condiţii bune toată ceremonia, nu trebuie decât să daţi click

aici.
Acest ajutor nepreţuit al internetului mă scuteşte de
faptul de a intra în detalii. Voi puncta pe scurt numai câteva
idei din cuvântul lui Rem Koolhaas şi voi enumera pe cei
care au fost premiaţi şi pe măsura posibilităţilor voi lustra
cele scrise.
Invitat să expună câteva remărci utile în acel moment
despre expoziţie, Rem Koolhaas a punctat:
- prezenta Bienală, aflată în plină desfăşurare până în 23
noiembrie
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noiembrie este plină de paradoxuri.
- în premieră actuala expoziţie nu vorbeşte despre
prezent. Scopul a fost să se elibereze energiile necesare
ca să poată fi posibilă o privire în prezent, trecut şi viitor.
- exprimă mulţumiri atât lui Paolo Barrata cât şi întregii
echipe cu sinceritate, fără formalism, pentru apetitul lor
pentru schimbare.
- a fost încântat să observe că toţi curatorii expoziţiilor
naţionale nu s-au simţit constrânşi de sugestiile lui,
contribuind cu mare convingere la schimbarea orientării
Bienalei într-o nouă direcţie.
- este satisfăcut pe deplin de faptul că această Bienală a
eliminat definitiv tendinţa vestică şi eurocentrică din felul
în care se manifesta.
- doreşte să mulţumească în mod special juriului care de
această dată nu este format din arhitectţi şi nici din acel
tip de spacialişti care de obicei jurizează manifestările de
acest gen.
- are o mare recunoştinţă pentru membrii echipei sale şi
menţionează în mod special pe autorii expoziţiilor
Monditalia şi Elements of architecture.
Paolo

Baratta

preia

cuvântul,

menţionând

interesul deosebit al jurnaliştilor pentru acest eveniment.
Numărul lor a ajuns în acest an la 1 350, dintre care
majoritatea sunt din alte ţări. Această cifră înseamnă o
creştere cu 25 % a numărului jurnaliştilor faţă de Bienala
trecută, ceea ce demonstrează interesul deosebit care i
se acordă.
O altă noutate pe care o subliniază dl Baratta este
faptul că la această ediţie toate evenimentele bienalei se
petrec în Bienală. Cu alte cuvinte, cele 65 de spectacole,
simpozioanel şi alte manifestări îşi găsesc locul în
Pavilionul Central din Giardini şi în Corderia la Monditalia,
ambele expoziţii fiind organizate de Rem Koolhaas.
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În aceste două locaţii au lucrat cu, şi în jurul lui
Rem Koolhaas, 887 tineri. Acest lucru, subliniază el,
înseamnă 887 de voci care au trebuit coordonate, ceea ce
este un efort remarcabil, pe care Rem Koolhaas l-a făcut.
Trecând la ceremonia propriu-zisă anunţă că leul
de aur pentru întreaga activitate este oferit dnei
Phyllis Lambert, despre care acesta spune că nu este
arhitectă, ci creatoare de arhitecţi.
Urmează premierea propriu-zisă, pentru care juriul
este invitat pe scenă. Încă o dată ne este făcută
precizarea că din cei cinci membri, numai unul este
arhitect. Sarcina acestora în 4 zile a fost să viziteze 65 de
pavilioane naţionale şi 41 de proiecte prezentate în
expoziţia Monditalia.
Pentru început sunt premiate cele mai bune proiecte
de cercetare din secţiunea Monditalia, cu trei menţiuni
speciale:
1. RADICAL PEDAGOGIES– ACTION – REACTION
– INTERACTION
2. INTERMUNDIA
3. ITALIAN LIMES
Aşa cum a menţionat preşedintele bienalei la început
în discursul său, datorită noii organizări s-a mărit numărul
premiilor. În consecinţă la această nouă secţiune s-a
acordat şi un leu – Leul de argint pentru proiectul –
,,Sales Oddity. Milano 2 and the Politics of Directto-home TV Urbanism”.
Urmează premiile pe naţiuni acordate pentru
expoziţiile din pavilioanele naţionale.
S-au acordat trei menţiuni speciale:
1. CANADA pentru ARCTIC ADAPTATION– NUNAVUT
AT 15
2. FRANŢA pentru Modernity: PROMICE OR MENACE?
3. RUSIA

pentru FAIR ENOUGH – RUSIA’S PAST OR

PRESENT
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În încheiere, aşa cum se obişnuieşte, pentru a
face momentul şi mai emoţionant, se oferă leii pentru
pavilioanele naţionale.
Leul de argint îl primeşte CHILE cu MONOLITH
CONTROVERSIES
Leul de aur îl primeşte COREEA cu CROW’S EYE
VIEW: THE KOREAN PENINSULA.
Realizarea

excepţională,

politic

vorbind,

a

arhitecţilor din Coreea de Sud şi Coreea de Nord nu a
scăpat neobservată!
Pentru cei care nu-şi mai amintesc, reiau pozele
cu pavilionul lor, pe care le-am prezentat în al doilea
episod al reportajului dedicat Bienalei.
Restul pozelor cu pavilionul coreean le puteţi
descărca de pe link-ul: http://we.tl/eoHiB27tQu

Pentru a viziona ceremonia de premiere în versiunea ce am reuşit eu să realizez, accesaţi:
Link poze: http://we.tl/uTQpllnIbM
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Link video:http://we.tl/Acxsom3ZWH

C EVENIMENT COLATERAL 1
Părerea de rău că am
părăsit locaţia Giardini a fost
imediat uitată când am ajuns în
dreptul clădirii ce adăpostea
două evenimente colaterale
Bienalei. Muzeul Diocesano di
Venezia Sant’ Apollonia este o
gazdă de excepţie pentru
acestea.
La un minut de San Marco
şi la o aruncătură de băţ de
Puntea Suspinelor am întâlnit o
expoziţie deosebită prin ceea ce
prezenta şi mai ales prin
antiteza creată cu clădirea care
o adăpostea.
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Această
expoziţie
mi-a
plăcut personal în mod deosebit,
atât pentru antiteza de care
vorbeam între spaţiul în care se
desfăşura şi structurile pe care dl
FRED VAN BRANDERBURG le-a
expus, cât mai ales pentru
amintirile deosebit de plăcute pe
care le am de la cursul de bionică
pe care l-am făcut la Iaşi!
Lecţia pe care am reţinut-o
atunci şi pe care am revăzut-o
acum a fost că natura are ştiinţa
de a pune material atât cât
trebuie şi unde trebuie. Noi uităm
de multe ori acest lucru, din
păcate!

Link foto: http://we.tl/oC9LF0U2aq
Link video: http://we.tl/Z2AUZYR2sr
21

D EVENIMENT COLATERAL 2

În acelaşi loc, dar în incinta fostei mănăstiri de această dată, surprind momentul unui alt
eveniment. Este vorba de vernisajul unei expoziţii de fotografie, în care cei doi artişti fotografi,
Giorgio BARRERA şi Nicollo RASTRELLI au surprins imagini din lăcaşele de cult noi construite în
antiteză cu interioarele bisericilor istorice.

Am mai făcut această remarcă, dar nu pot să nu o repet: în locurile
unde sunt organizate evenimente colaterale Bienalei te frapează
contrastul între fondul construit aparţinând patrimoniului şi ceea ce se
opune, iar imaginile demonstrează acest lucru.
Nu ezitaţi să vizitaţi MUSEO DIOCESANO DI VENEZIA Sant’ Apollonia!
Link foto: http://we.tl/rIWu7owasI
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E GONDOLA
Gondola este o barcă lungă şi uşoară, cu
fundul plat, încovoiată în sus la proră şi pupă, care
se manevrează cu o singură vâslă, stând în
picioare.
Dacă mă întrebaţi de ce aduc acest subiect în
discuţie, o să vă spun că de această dată am
realizat ceva pe care nu ştiu căţi vizitatori,
incluzându-mă şi pe mine, observă la ea. Nu este
vorba de vârful metalic cu 6 dinţi, care stă falnic la
proră şi care nu este un decor, cum ar părea la
prima vedere, ci are şi un rol funcţional. El
contrabalansează greutatea gondolierului care stă
la pupă.
Acest mister fiind lămurit, vă provoc la
rezolvarea altuia sau măcar la observarea atentă a
unui alt detaliu important al gandolei. Vâsla cu
care se manevrează barca are după cum se ştie un
rol dublu. Ea asigură înaintarea bărcii, cât şi
manevrele necesare pentru a coti şi a acosta la
mal. Toate acestea în opinia mea ar fi imposibile
fără existenţa unui braţ cu o formă extrem de
sofisticată. Cu toată geometria lui apararent
întâmplătoare se pare că în nici un caz nu este aşa.

Cei care predaţi în şcolile de arhitectură puteţi face din asta un subiect de studiu la cursul de design. Merită!
Link foto: http://we.tl/nsbQZ7Y2do
Din cauza unor evenimente în desfăşurare, cu acest capitol pun o virgula în reportajul despre a 4–a zi a vizitei
delegaţiei UAR la Veneţia. Urmează ca în ediţia viitoare a buletinului să continui cu cele două capitole neabordate.
Ca să mă revanşez, vă propun să urmăriţi un material intitulat ,,Calea Victoriei – Bucureştiul interbelic”, pe care lam primit la rândul meu de la un coleg arhitect.
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FESTIVAL CUCA – 3 ZILE DE INTERACŢIUNE CULTURALĂ
ÎN JUDEŢUL SIBIU
de Natalia JIAN

Zeci de arhitecti, peisagisti, restauratori, artisti,
muzicieni, studenţi se vor întâlni între 29 si 31 august la
Festival CUCA, care va avea loc în comuna Cârţişoara din
judeţul Sibiu.
Festival CUCA ne conduce în minunata Țară a
Făgărașului pentru a trăi un model de interacțiune
relaxată, în care lumile contemporană și tradițională
funcționează în acord.
Aflat la prima sa ediție, Festival CUCA, organizat
de Fundația DALA și Centrul Cultural Cârțișoara, este un
eveniment independent anual care își propune să provoace
o serie de întâlniri performative între public și diferite
entități profesionale — arhitecți, peisagiști, restauratori,
artiști, muzicieni, antropologi, meșteșugari, studenți.
Centrul Cultural Cârțișoara este un proiect
interdisciplinar, inițiat de către Fundația DALA în 2010, al
cărui obiectiv principal este transferul de cunoștințe și bune
practici între profesioniști care activează în domeniile
arhitecturii, peisagisticii, restaurării, antropologiei și tineri
studenți și/sau masteranzi ai universităților și facultăților de
profil din țară și din străinătate.
Casele și corturile albe din CUCA vor fi gazda
atelierelor din timpul festivalului. Acestea vor fi locurile în
care, zilnic, fierăria, gastronomia țigănească și cea
taiwaneză, instalațiile video și împletiturile din nuiele,
spațiile de joacă pentru copii și serigrafia vor încânta
publicul prezent la festival.
Cu un program în care se amestecă muzica de
fanfară țărănească și field recording-ul, experimentele
sonore psihedelice și instalațiile artistice, jazz-ul și meseriile
pe cale de dispariție, banda desenată și video art-ul, CUCA
spune că în decorul din vecinătatea comunei Cârțișoara,
spațiul în care și-au regăsit sensul locuințe abandonate din
crângurile Munților Apuseni sau din satele învecinate, e loc
pentru toate.
Pentru cei interesaţi de a participa la festival, un
abonament pentru cele trei zile de festival costă 100 de lei
și include locul de camping care va fi amenajat in curtea
Centrului Cultural Cartisoara. Acesta va fi pus în vânzare în
București, Sibiu, Timișoara, Cluj, Brașov.
Rezervarile pot fi facute la cucafestival@gmail.com.
La intrare, biletele vor costa 45 de lei pe zi.
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Sursa foto: https://www.facebook.com/FestivalCUCA

PROGRAM
Vineri / 29 august
ANSAMBLUL OPUS.ART [RO]
---------------------------------MARIA RĂDUCANU [RO]
NIKO MEINHOLD [DE]
CHRIS DAHLGREN [US]
MICHAEL GRIENER [DE]
---------------------------------TYPOTUNES [RO]
---------------------------------FANFARA CIOCÂRLIA [RO]
www.fanfare-ciocarlia.com
Sâmbătă / 30 august
SOMNOROASE PĂSĂRELE [RO]
https://soundcloud.com/somnoroase-pasarele
-----------------------------------SILLYCONDUCTOR [RO]
TULNICĂRESELE DIN APUSENI [RO]
https://soundcloud.com/sillyconductor
------------------------------------COUGHY [RO]
https://soundcloud.com/coughy-1
------------------------------------ROCHIȚE [RO]
https://soundcloud.com/rochite
------------------------------------BATISCAF RADIO'S NOT SO EASY LISTENING NIGHT [RO]
www.mixcloud.com/BatiscafRadio/
Duminică / 31 august
NU & APA NEAGRĂ [RO]
www.nu-apa-neagra.ro
------------------------------------MARIA RĂDUCANU [RO] VS MARGENTO [RO/CA]
live streaming show
http://www.margento.ro/
------------------------------------CUCA #1 PARTY

ATELIERE
D Proiect / Monotremu & Minitremu / Bogdan Condurache / Dreamrec / Sâmbăta Sonoră / Jumătatea Plină /
Vlad Gherghiceanu / Synopsis / Levente Kozma / Romano ButiQ / Eliza Zdru / Sașa-Liviu Stoianovici /
Nicolas Triboi / Lea Rasovszky / Gheorghe Rasovszky / Laura Jiga Iliescu / Kraftmade / Răzvan Supuran /
Laurențiu Toma / Iov Tolomeiu / Radu Vișan / Dorel Ștefan / Ruxandra Sacaliș / Dan Cioclu / Tudor Elian
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PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE SUSŢINE IMPOZITAREA
SUPLIMENTARĂ A IMOBILELOR NEÎNGRIJITE SAU ABANDONATE
Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, susţine impozitarea suplimentară a terenurilor şi
clădirilor aflate în paragină sau neîngrijite, afirmând că această propunere a fost transmisă primministrului Victor Ponta şi vicepremierului Liviu Dragnea prin intermediul Asociaţiei Municipiilor.
"Pe raza municipiului sunt foarte multe terenuri şi locuinţe fie că sunt abandonate, fie că sunt
degradate, terenuri neîngrijite. Probabil prin ordonanţă de guvern se va emite o lege care ne va
permite să creştem impozitarea acestor terenuri şi locuinţe până când cei care sunt în cauză ori
plătesc ori vând ori îngrijesc", a spus edilul într-o conferinţă de presă.
De asemenea, el mai susţine creşterea cotei care revine autorităţilor locale la 47,5% din impozitul
pe venit faţă de 41,7% cât e în prezent, dar şi ridicarea procentului de la 30% la 45% care este
dirijat către primării din taxa de timbru judiciar. "Dacă facem un calcul simplu pentru un oraş de
100.000 de locuitori cum e Satu Mare pierderea prin faptul că aceste taxe au cote dirijate la
Bucureşti este în jur de 3-400.000 de euro/an, bani foarte mulţi pentru dezvoltarea municipiului", a
mai afirmat Dorel Coica.
Sursa: AGERPRES

MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN JUDEȚUL GIURGIU, VIZATĂ DE
UN PARTENERIAT CONSTITUIT DE 40 DE COMUNE DIN JUDEŢ
Un număr de 40 de comune din judeţul Giurgiu au format o Asociaţie de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) care vizează realizarea unui proiect de modernizare a iluminatului public
în aceste localităţi în valoare de 12 milioane de euro, în urma căruia se va obţine şi o economie la
consumul de energie electrică de până la 20%.
"Un număr de 40 de comune din judeţ s-au constituit într-o asociaţie pentru modernizarea
iluminatului public de-a lungul drumurilor judeţene şi comunale în valoare totală de 12 milioane de
euro şi tot prin intermediul acestei asociaţii a fost negociată la Bursa de Mărfuri furnizarea energiei
electrice la un preţ mai mic decât în prezent", a declarat administratorul public al
judeţului Giurgiu, Dumitru Beianu.
El spune că negocierea furnizării de energie electrică a fost făcută cu şapte firme ofertante şi a
câştigat licitaţia o subsidiară a Electrica, iar prin noul contract de furnizare a energiei electrice se va
obţine un preţ mai mic şi o reducere cu aproximativ 20% a valorii facturilor pentru iluminatul public
în judeţ, la comunele care fac parte din această asociaţie.
Furnizarea energiei electrice pentru iluminatul public cu un preţ mai mic a început deja pentru 30
de comune, iar pentru restul de zece contractul va începe după ce îşi vor achita datoriile acumulate
către Electrica, datorii de până la 40 de mii de lei pentru o comună.
Sursa: AGERPRES
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CONFERINȚĂ URBAN-INCERC: "DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI
CONSTRUIT - DE LA VIZIUNE LA REALITATE"

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare
Teritorială Durabilă URBAN-INCERC organizează pe data de 3 octombrie 2014 la
sediul sucursalei INCERC București cea de-a VIII-a ediție a conferinței de cercetare
în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare
teritorială, având ca temă "Dezvoltarea durabilă a mediului construit - de la viziune
la realitate".
Persoanele interesate să participe la acest eveniment, fie pentru a prezenta o comunicare, fie
pentru a asista la lucrările conferinței, sunt rugate să se înscrie on-line până la data de 15
septembrie2014 lahttps://docs.google.com/forms/d/1uEzy2qMkerRyg8rDTAvsjqlDrVEmeg_z9dxr
9-SvJ9E/viewform.
Cei care vor susține prezentări sunt rugați să trimită, tot până la data de 15 septembrie 2014, atât
rezumatul cât și lucrarea integrală d-lui dr. ecol. geogr. habil. urb. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR la
adresa de e-mail alexandru.petrisor@incd.ro. Eventualele întrebări pot fi adresate d-nei fil. Alina
BAILEȘTEANU,
șef
Compartiment
Marketing
și
Cooperare
Internațională,
pe
adresa alina_bailesteanu@incd.ro sau alina.bailesteanu@yahoo.com.
Informații suplimentare privind programul și alte detalii organizatorice vor fi oferite doar celor care
au confirmat participarea după data de 22 septembrie 2014, odată cu finalizarea programului, în
funcție de interesul exprimat și vor fi afișate pe pagina Internet a conferinței.
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SPATIULCONSTRUIT.RO
O RUINA CUMPARATA CU 1 EURO SI TRANSFORMATA INTR-O LOCUINTA
CONFORTABILA

Acum patru ani, Alexis Lamoureux s-a mutat in Amboise, amplasata in valea raului Loara si a
inceput sa isi caute o locuinta in care sa locuiasca impreuna cu prietena. Din intamplare a auzit
despre o locuinta amenajata intr-o grota, care in trecut a apartinut unei matusi indepartate. Asa
cum veti vedea din prima imagine facuta in acel spatiu, totul era in mizerie si ruina, acoperisul
grotei fiind pe punctul de a se prabusi. Nu existau utilitati iar cu timpul spatiul fusese folosit ca
depozit de gunoi. Cu toate acestea, locuinta din grota era de vanzare iar Alexis a cumparat-o prin
licitatie pentru modesta suma de 1 euro.
Acest lucru i-a oferit un oarecare avantaj, pentru ca restul banilor, aproximativ 25 000de euro i-a
putut folosi pentru a renova si moderniza spatiile. Datorita locatiei si stadiului avansat de
degradare, nici o banca nu a fost dispusa sa le imprumute banii necesari astfel ca timp de trei ani,
Alexis si Lotte au muncit in restaurantul tatalui pentru a strange suma.
Prima interventie a vizat sustinerea tavanului prin inserarea a 11 ancore, dupa care s-a trecut la
curatarea si igienizarea spatiilor precum si la racordarea casei la utilitati. Toata munca a meritat
astfel ca acum cei doi se pot bucura de confortul unei locuinte cu doua dormitoare si doua bai, un
spatiu de zi comun si un decor pitoresc cum doar oamenii grotelor obisnuiau sa aiba. Acum
locuinta are apa curenta si electricitate si chiar internet.
Pentru ca s-au gandit ca traiul intr-o astfel de locuinta este o experienta unica, al doilea dormitor
il inchiriaza turistilor dornici de aventura in cadrul unui program B&B (bed&breakfast).

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!
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