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                                            CONFERINȚE 

    ,,DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ” 

 ÎN SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 

de Natalia JIAN 
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC 

         Cinci conferinţe în Bucureşti, două 

conferințe în Timișoara, Sibiu și Cluj și câte o 

conferință în Brașov și Iași, au avut loc în 

cadrul proiectului De-a Arhitectura 

Povestită, o initiativa prin care şcolarii cunosc 

lumea arhitecturii datorită celor mai cunoscuţi 

arhitecți din România. Aceștia le vorbesc 

copiilor „pe limba lor” despre arhitectură, 

prezentându-le o experienţă sau un proiect din 

portofoliul lor.  

         În cadrul conferințelor, care au avut o 

durata de aproximativ 45-60 minute, au fost 

antrenate 60 clase. Peste 1600 elevi au 

experimentat arhitectura în săptămâna Școala 

Altfel. Scopul principal al conferințelor este de 

a familiariza copiii cu exemple pozitive şi 

concrete de arhitectură, dar şi cu rolul social al 

arhitecturii şi al arhitectului. 

          Pentru al treilea an consecutiv, 

sponsorul proiectului este brandul de origine 

germană YTONG.  

 

 
      În București, în data de 7 aprilie, la 

Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I”, 

arhitecții Andrei IVĂNESCU și Eliza YOKINA  au 

adus arhitectura mai aproape de copii prin 

intermediul unor prezentări interesante și 

creative.  

       Conferința a debutat cu ideea lansată de 

arh. Eliza YOKINA că ,,nu orice lucru cnstruit 

de om este arhitectură, dar în special cele care 

sunt construite cu un gând către trecut, cu 

respecul prezentului și cu un gând către 

viitor”.  

        După această precizare, i-a dat 

cuvântului arh. Andrei IVĂNESCU, care a 

propus copiilor să ia parte la o conferință 

interactiva despre ,,Lumea de mâine”, 

despre viitor, ,,despre voi de mâine”.  
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    Menținând un contact permanent cu 
copii, arh. Andrei IVĂNESCU  a 
,,povestit” acestora despre design-ul de 
interior și despre actul de achiziționare a 
obiectelor în raport cu ideea de creație. 
A explicat cât este de importantă 
armonia obținută datorită combinațiilor 
adecvate.  
 

 

 

Apoi, pornind de la întrebarea: Ce vrei 
să te faci când vei fi mare?, a adus în 
atenția copiilor cele 3 ,,personaje”, 
dintre care ei pot alege:  
1. USER - utilizator: sau “cum sa 
apreciezi lucrurile minunate din 
jurul tau” 
1. Apreciaza efortul, talentul si munca 
depusa de altcineva, ca tu sa te poti 
bucura, pentru că fiecare are ceva de 
oferit si ceva de primit. 
2. Părerea ta contează, iar ajutorul tău e 
valoros. 
3. Alegi ceea ce vezi sau folosesti, s-ar 
putea să te pasioneze și să treci la 
nivelul următor. 
2. HACKER sau “cel care se abate de 
la poteca 
1. Viitorul apartine celor curioși. 
2. Nu exista greseli, în afară de aceea de a 
nu încerca.     
3. Nu exista amatori, ci numai maestri încă 

neinstruiți. 

3. DESIGNER sau maestrul care 

crează pentru ceilalți - With great 

power comes great responsibility 

(Spiderman) 

 

Link foto prezentare: 
Link video prezentare:  
 
 

USER, HACKER sau DESIGNER? 

Foto: 
http://we.tl/iLiqTlRkRP 
Video: 
http://we.tl/dpM0nJHI1d 
http://we.tl/88putDRNPq 

http://we.tl/iLiqTlRkRP
http://we.tl/dpM0nJHI1d
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        Arh. Eliza YOKINA a spus copiilor o altă 

,,poveste” și anume cea a ,,Casei Nepătrate”, care a 

fost construită de un grup de arhitecți pe o insulă, 

din dorința de a crea ceva diferit față de casele deja 

existente. Într-o manieră narativă foarte captivantă, 

Eliza YOKINA  a abordat metaforic creativitatea și 

diversitatea în arhitectură, apelând la imagini 

sugestive. A prezentat copiilor ,,aventura” pe care a 

avut-o Casa Nepatrata în călătoria ei către un tărâm 

în care să fie acceptată așa cum este ea, deosebită. 

Finalul poveștii îl aflați accesând următoarele link-

uri:  

Link foto prezentare:     http://we.tl/xgFRR88V2e 

Link video prezentare: http://we.tl/ZNZVPfpqIA 

 
    La final vă propun să urmăriți un punct de 

vedere al arh. Mircea ȚIBULEAC, cu referire la 

acest eveniment:  

 

     O să mă refer la show-ul făcut de Andrei. 
Recunosc că entuziasmul lui pentru găselnița de a-i 
face pe copii participanți la show a fost ceva 
remarcabil, care a avut efect. Majoritatea puștilor 
din sală au făcut poze tot timpul și din când în când 
se străduiau să țipe ca să schimbe imaginea de pe 
ecran.  
       Andrei a început promițător, afirmând: ,,eu o 
să vă învăț numai prostii din punctul altora de 
vedere”. În acel moment am realizat că se referă la 
grupul nostru minoritar, a celor în jur de 60 de ani.  
       A reușit să îmi capteze și mai mult atenția, 
deoarece m-am simțit băgat în seamă. Rolul meu de 
cameraman a sporit în importanță, adăugându-i-se 
și cel de observator. În acel moment mi-am dat 
seama că sunt absolvit de responsabilitatea viitorului 
copiilor de astăzi. 
       Am devenit dintr-odată foarte curios să aflu 
cum va arăta LUMEA DE MÂINE din pură curiozitate. 
O aritmetică simplă îmi spunea că nu o să mai apuc 
să verific ipoteza lui Andrei. Noi trăim în LUMEA DE 
ASTĂZI, așa cum ne-am făurit-o atunci când eram 
ca Andrei. Din păcate, ea nu are nicio legătură cu ce 
visasem la 20-30 de ani. Am greșit rețeta, se pare.  
        Îndrăznesc să le atrag atenția celor de 20-30 
de ani că ,,socoteala de acasă, se dovedește de cele 
mai multe ori că nu se potrivește cu cea din târg”.  
        Poate nu mi-aș permite această îndrăzneală 
dacă practica de zi cu zi nu mi-ar arăta deja anumite 
semne. Predau de aproape doi ani la clasele a III-a 
și a IV-a programul De-a arhitectura în orașul meu. 
Nu pot să nu remarc diferența enormă între ce se 
întâmplă acum în școli față de ce se întâmpla acum 
50 de ani, când eram de vârsta lor.  

http://we.tl/ZNZVPfpqIA
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         Un singur adevăr mi se pare că a rămas valabil din totdeauna până astăzi. Frank A.Clark spune 
foarte bine că ,,un copil se naște cu dorința de a fi iubit și nu trece niciodată peste ea”. În rest fiecare 
generație are dreptul la experimentele sale cu care dorește cu ardoare să făurească ca și Andrei, 
LUMEA DE MÂINE.  
         D-l Florian COLCEAG, matematician, profesor, având 20 de ani de experiență în educația copiilor 

supradotați și în antrenarea copiilor olimpici la matematică, este președintele IRSCA Gifted Education 

și reprezentant în România a World Council for Gifted and Talented Education. Eu îl apreciez foarte 

mult și ascult cursul său Parenting 2009 de mulți ani, în repetate rânduri. El susține ideea că este 

urgent nevoie să schimbăm atât sistemul de educație cât și cel de învățământ. Timp de cinci ore o face 

cu lux de amănunte și exemple.  

         Fiind deja introdus în subiect de acest  om foarte responsabil și extrem de pregătit, a terminat și 

studii superioare economice și de psihologie, am luat foarte în serios propunerea lui Andrei. Din 

această cauză, mai ales pentru cei care nu o să descărcați filmul conferinței, o să enumăr câteva din 

afirmațiile făcute și ilustrate în discursul său.  

1. Viitorul aparține celor curioși! 

2. Nu există greșeli, în afară de aceea de a nu încerca.  

3. Nu există amatori, ci numai maeștri încă neinstruiți.  

        Până aici toate sună minunat! Cine nu poate fi de acord? Chiar și noi din categoria, ,,altora”, 

spunem că sunt perfect valabile. Au funcționat și în LUMEA DE IERI și în LUMEA DE ASTĂZI.  

        Tema de gândire pe care o propun este dacă metodele propuse de Andrei pentru ca aceste 

adevăruri să fie puse în practică sunt valabile.  

Andrei prezintă copiilor spre final motivele reușitei sale în viață:  

- a avut cele mai mici note la desen din clasă, 
- a fost dat afară de la cercul de informatică, 
- a fost aproape corigent la matematică, 
- a fost dat afară săptămânal de la meditațiile pentru admiterea la arhitectură. 

         Faceți un efort de imaginație și încercați să deduceți ce au înțeles elevii din sală la vârsta lor și 

mai ales, cum o să traducă în practică această rețetă de viață. 

         Profesorul Florian COLCEAG dă și el un exemplu asemănător a unor personalități care au 

revoluționat lumea și care au renegat  școala, considerând-o o instituție de tâmpire. Printre aceaștia se 

numeră Albert EINSTEIN, Stive JOBS și Bill GATES, etc. 

        Sunt sigur că Andrei IVĂNESCU este un admirator al lor, deoarece și-a ilustrat show-ul cu ei.  

        Acum apare întrebarea!  
        LUMEA DE MÂINE va avea succes dacă toți copiii vor deveni renegați școlari? 
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            În săptămâna „Şcoala altfel”,  Asociația De-a arhitectura a implicat aproape 3 000 de 

copii în diverse activități extrașcolare. Acestea care au avut menirea să aducă arhitectura 

mai aproape de elevi prin intermediul jocului. Descrierea detaliată a acestora o puteți 

urmări din comunicatul de presă emis de echipa De-a arhitectura.  

             A trecut şi săptămâna „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” din 2015, iar 

noi, echipa Asociaţiei De-a arhitectura, împreună cu 50 arhitecţi membri şi voluntari ai 

asociaţiei şi 15 studenţi arhitecţi voluntari, ne-am bucurat să întâlnim 2680 copii din 11 

oraşe din ţară (Bucureşti, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Iaşi, Sibiu, Suceava, 

Timişoara, Vaslui). Cu toţii ne-am jucat de-a Detectivii urbani, de-a Nisipurile Magice, am făcut 

ateliere HandsOn!, am ciripit pe lângă căsuţele de păsărele la Ciripită, am ascultat conferințele 

de la Povestită, am construit structuri gustoase şi am învăţat Lecţia siguranţei. Învăţătoarea 

Mariana Iancu, clasa a III-a E, de la Şcoala Nr. 97 din Bucureşti, ne transmite părerilor elevilor 

participanţi la atelier: „Arhitectura este sportul minţii după şah, deoarece necesită multa 

creativitate!" – Vlad Ionescu; „Mi-a plăcut mult activitatea de azi pentru că este o combinaţie 

între matematică şi desen.” – Rareş Cavaler; Teodora Daia ne spune că ar mai vrea să facă 

această activitate deoarece „te face să îţi pui mintea la contribuţie şi să fii creativ!”.  
         Pentru al treilea an la rând ne-am jucat De-a Arhitectura Povestită, un program de conferinţe 

care oferă posibiltatea elevilor să se întâlnească faţă în faţă cu arhitecţii oraşelor de astăzi. Spaţiul creat 

a fost unul aparent de poveste, cu oraşe printre stele, cu un oraş între ape, un oraş labirint sau un oraş 

al soarelui, cu case nepătrate sau ţări fără arhitecţi, dar toate acestea au fost, de fapt, metafore prin 

care copiii au intrat în contact, pe înţelesul lor, cu realitatea vieţii urbane din prezent.  

       Fie că s-a întâmplat la Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Cluj, Braşov sau Iaşi, cu ajutorul şi susţinerea 

brandului de origine germană YTONG, arhitecţii invitaţi au reuşit să deschidă noi porţi în imaginaţia 

elevilor, să le ofere teme de gândire, care să îi inspire spre noi jocurii care să îi antreneze şi să îi ajute să 

descopere oraşele lor din altă perspectivă.  1600 elevi au putut asculta şi chestiona poveştile spuse de 

arhitecţii invitaţi: Ana Hogaş şi Ionuţ Florea (Into the World), Ştefan Simion şi Irina Meliţă (The Poster), 

Andrei Ivănescu, Eliza Yokina (SYAA), Ana Maria Goilav (Şcoala de la Buneşti), Roxana Struţ-Ştefanovici, 

Magda Vieriu şi Octavian Hrebenciuc (Volumetrica), Andrei Mureşanu, Gabriel Roşca (Cooplan), Marius 

Timofte (3Dplan), Mihai Sima, Sorin Ciuariu, Brânduşa Havasi, Atelier MASS şi Vlad Rusu.          

 

 Ne-am jucat ALTFEL, „de-a arhitectura”,  
                               cu 2680 copii din toată ţara 

BRAȘOV 
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       Copiii din 8 clase (0-V) din Bucureşti, Botoşani, Buzău, Suceava şi Vaslui au beneficiat de o 

Lecţie de siguranţă oferită de partenerul De-a arhitectura, Goodyear Dunlop Tires Romania. 

În sala de clasă pilotul AMS, Andrei Mitraşcă, le-a explicat elevilor semnificaţia semnelor de 

circulaţie, apoi copiii au vizionat două filmuleţe educative marca Goodyear și au primit veste 

reflectorizante despre care au învăţat că îi ajută să fie mai în siguranţă. După toată teoria, a 

urmat partea practică, când copiii și arhitecţii voluntari De-a arhitectura au creat un spaţiu de 

joacă în sala de clasă. Copiii au învăţat despre echipa care lucrează la realizarea unui oraş 

(urbanişti, arhitecţi, peisagişti, ingineri), despre funcţiunile dintr-un oraş, despre ce înseamnă 

faţada unei clădiri (de fapt „faţa” ei) şi cum arată diferit în funcţie de ce se întâmplă în interiorul 

clădirii. 

        Atelierele De-a arhitectura HandsOn! au plăcut enorm participanţilor la săptămâna Şcoala 

Altfel din Bucureşti, Bacău, Baia Sprie, Bistriţa, Braşov, Cluj, Constanţa, Sibiu şi Timişoara. 

Îndrumaţi de voluntarii De-a arhitectura în sala de clasă, elevii au construit macheta unei căsuţe 

la scara unui omuleţ LEGO© şi au învăţat astfel ce este acela un plan, o mobilare, au realizat 

pereţii, ferestrele şi uşile, şi prima lor structură de acoperiş. 

        Gândit special ca o activitate care se poate desfăşura lejer în săptămâna Şcoala Altfel, kit-

ul pentru Detectivi Urbani dezvoltat de De-a arhitectura implică o aventură – o expediţie în 

oraş unde elevii depistează diferite funcţiuni, găsesc reperele zonei, învaţă să se orienteze pe 

hartă şi pe stradă, interacţionează cu locuitorii zonei, observându-i specificul. Pentru că vremea 

nu a permis în unele locaţii, voluntarii noştri din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Roman şi Sibiu au 

aplicat planul B, o lecţie în clasă, interactivă şi interesantă. 
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        O activitate inedită în acest an a avut loc în Bucureşti în parteneriat cu Librăria Merlin Books & 

Toys Store unde, timp de 5 zile, aproximativ 150 copii din clasele I-III s-au jucat cu Nisipurile 

Magice sub îndrumarea arhitecţilor voluntari De-a arhitectura. Personajele principale ale jocului cu 

nisipurile magice au fost Bubber, Shape It! şi Kinetic, trei nisipuri revoluţionare, cu o textură 

mătăsoasă, lipsite de toxicitate, uşor de folosit, uşor de curăţat, cu care copiii şi-au antrenat 

creativitatea, şi-au dezvoltat imaginaţia creând lumi alternative şi poveşti, în acest caz, urbane. 

        O altă activitate desfăşurată doar în Bucureşti, care continuă proiectul Case Ciripite, au fost 

atelierele Ciripite, unde aproximativ 110 copii din clasele I-III au construit hrănitoare pentru păsărele 

cu ajutorul voluntarilor De-a arhitectura şi ai Societăţii Ornitologice Române, unul dintre partenerii 

proiectului. Copiii au avut la dispoziţie un kit de hrănitoare pe care l-au asamblat cu mare entuziasm și 

au învăţat despre diferitele specii de păsări, unde ar trebui să amplaseze hrănitoarele şi, în final, au 

fost ghidaţi prin Grădina Botanică “Dimitrie Brândză” a Universităţii Bucureşti, cel de-al doilea partener 

al proiectului.  
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      În final în Constanța am avut ocazia să testăm cursul de gradiniță pe care l-am dezvoltat 

și care se va putea implementa din următorul an școlar.  Copiii au construit cu bucurie 

structuri delicoase folosind jeleuri și bete. 

      După o asemenea desfăşurare de forţe, este esenţial să le mulţumim tuturor voluntarilor 

care au răspuns pozitiv cererii noastre de ajutor şi tuturor partenerilor şi susţinătorilor fără de 

care copiii ar fi ratat oportunitatea unor activităţi născocite cu pasiune de De-a arhitectura. 

Asociaţia De-a Arhitectura a fost fondată în ianuarie 2013 de către şase arhitecte şi îşi 

propune dezvoltarea şi promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru publicul 

larg în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale 

urbanismului. 

Multumiri pentru sustinerea in anul scolar 2014-2015: 

- OAR București pentru finanțarea din 2011 scrierii cursului De-a arhitectura în orașul meu 

- UAR pentru finanțarea programului de pregatire al îndrumătorilor 

- Goodyear alaturi de care „Crestem impreuna siguranta in trafic a copiilor” 

- Ytong alaturi de care „Crestem impreuna orasul Constanta” in acest an scolar 

- Sponsorilor implicati in Expozitia „Case Ciripite” editia I: CA Immo, Coldwell Banker, Clinica 

Maria, Crama Atelier, Dedeman, Delta Glass, Raluca Antonescu PR & Consulting, Richter, 

Siniat, The Park, Valrom si Velux. 

       Din 2015, Xella este prima companie desemnată Membru Onorific al Asociaţiei De-a 

Arhitectura, pentru importanţa acordată educaţiei de arhitectură şi implicarea în susţinerea 

activităţilor asociaţiei încă din anul 2013. 
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INFO 2 

de Natalia JIAN 
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC 

ARCHITECTURE 

EXPO CONFERENCE  GIS 

           GIS - Expo Conferinţa Internaţională de Arhitectură de Interior şi Design de Interior este unul 

din cele mai importante evenimente dedicate celor mai recente exemple de bună practică ale arhitecturii 

româneşti şi europene, ale proiectelor premiate şi ale arhitecţilor ce au obţinut rezultate remarcabile. A 

şasea ediţie a avut loc la Bucureşti, între 7 şi 8 Aprilie, 2015, la Hotelul Radisson Blu şi a fost organizat de 

către compania Abplus Events împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România. Evenimentul a reunit peste 

250 de arhitecţi, designeri, specialişti în iluminat, posesori şi beneficiari de proiecte şi companii cu soluţii 

pentru interioare. Conferinţa a cuprins speakeri internaţionali şi români care vor vorbi în sesiuni plenare, 

workshop-uri şi expoziţii tematice. La eveniment au fost prezenţi speakeri premiaţi la nivel internaţional, 

precum arhitectul Johannes BAAR-BAARENFELS, arhitectul Cristian Santandreu UTERMARK sau arhitectul 

Ian Macready, arhitectul Seyhan Ozdemir sau arhitectul Fokke Moerel. Proiectele arhitecţilor noştri au 

câştigat premii importante precum World Architecture Festival Award 2013 pentru categoria „New and Old”, 

International and Interior Design Award 2014, Asia Gold Award 2014, Red Dot Award 2014. 
ORGANIZATOR 

ABplus Events 

       „De 17 ani, împreună cu partenerii noştri, promovăm excelenţa în domeniul arhitecturii şi 

construcţiilor, prin evenimente internaţionale organizate pentru arhitecţi şi contractori. Abplus Events, în 

calitate de Professional Trade Events and Congress Organizer, este creatorul conceptului de reţea 

naţională de expoziţii în industria construcţiilor. Experienţa acestor 17 ani pe piaţa Europei Centrale şi de 

Est, poziţionează evenimentele noastre în rândul celor mai eficiente platforme de business networking din 

regiune, o sursă de informaţii actualizată permanent, sprijinind formarea continuă a specialiştilor şi 

promovarea tinerelor talente. Reunind sute de arhitecţi practicieni şi antreprenori din Europa, Asia şi 

Statele Unite ale Americii, evenimentele Abplus Events pomovează proiectele, realizările şi exemplele 

recente de bună practică din arhitectură şi din industria construcţiilor. 

Florin Mindirigiu 

Co-fondator si CEO ABplus Events 

www.abplus.ro 

CO-ORGANIZATOR 

Ordinul Arhitectilor din Romania 

      Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţia profesională care promovează competiţia, 

competenţa, creativitatea în cadrul profesie, eforturile către o arhitectură durabilă, de înaltă calitate, care 

să înglobeze soluţii tehnologice de ultimă oră, o arhitectură care să se integreze în mediul construit 

existent respectând natura, resursele, specificul şi moştenirea culturală a comunităţilor. La cerere, toţi 

arhitecţii şi conducătorii arhitecţi cu drept de semnătură, stagiarii şi deţinătorii titlului de „arhitect” pot 

deveni membri ai Ordinului Arhitecţilor din România. În momentul de faţă, Ordinul Arhitecţilor din România 

are un număr de aproximativ 6000 de membri. 

Tematica: Clădirile publice 

Moderator: arh. Monica LOTREANU, 

redactor-sef al revistei ARHITECTURA 

PRIMA ZI 
07.04.2015 
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arh. Francesco ISIDORI  
Proiectul Mast Foundation Mixed-Use Building 

        Francesco Isidori este invitat să ţină prelegeri 

legate de cercetarea şi proiectele studioului Labics şi 

să participe la workshop-uri în cadrul diferitelor 

universităţi internaţionale şi din Italia, inclusiv la 

Universitatea La Sapienza, Universitatea Roma Tre, 

Universitatea Cornell, Universitatea din Iowa, 

Universitatea Syracuse, Universitatea Tulane şi 

Universitatea din Hannover. MAST este un complex 

cu utilizare mixtă din Bologna, Italia. Fundaţia 

MAST este o instituţie culturală şi filantropică care 

se concentrează pe arte, tehnologie, inovaţie şi 

favorizarea dezvoltării creativităţii şi a spiritului 

antreprenorial, colaborând cu alte instituţii, pentru 

a susţine creşterea economică şi cea socială. 

Clădirea este rezultatul unui concurs restrâns de 

design ce a avut loc în anul 2006. Studioul de 

arhitectură câştigător, Labics (condus de Maria 

Claudia Clemente şi Francesco Isidori) a fost numit 

să-şi dezvolte proiectul. Francesco Isidori este 

castigator al International Architecture Award 

Chicago Athenaeum 2014. 

 

  

arh. Ioan ANDREESCU 
PROIECT: INCUBOXX The Business Incubator 

     Incubatorul de afaceri IT&C va face parte dintr-
o reţea teritorială de echipamente similare şi va 
funcţiona ca reper urbanistic în cadrul unui proiect 
de reconversie a unei zone industriale centrale. 
Situat într-un unghi ingrat, între taluzul unei căi 
ferate şi un bulevard de mare trafic care 
traversează o zonă “electrică”, “INCUBOXX” 
trebuie să joace rolul urbanistic susţinut de un 
volum mediu (21 070 mc). Soluţiile găsite sunt de 
tip peisagistic: terenul se pliază artificial integrând 
taluzul şi înălţând considerabil cota zero. Corpul 
principal de birouri este orientat perpendicular pe 
bulevard, oferindu-şi faţada ca fundal; accesul se 
face ascensional către un corp jos, transparent, 
care conţine funcţiunile auxiliare (cafeterie, 
fitness). Faţada translucidă este fixată pe structura 
de rezistenţă cu profile metalice orizontale, care se 
exprimă prin desenul liniar al ferestrelor; aceasta 
sugerează o grafică a circuitelor şi diagramelor, 
care este potrivită cu activităţile desfăşurate la 

interior.  

Link foto:    http://we.tl/nLAmiykKrD 

Link video: http://we.tl/lVPwKcuK0l 

Link foto:    http://we.tl/9WHiMwzTEP 

Link video: http://we.tl/PgHLgSolJQ 

http://we.tl/nLAmiykKrD
http://we.tl/lVPwKcuK0l
http://we.tl/9WHiMwzTEP
http://we.tl/PgHLgSolJQ
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arh. Radu PETRE NĂSTASE 

Intervenție 

,,Practic s-a vorbit mai mult despre spațiile publice, 

decât despre clădirile  publice ... ca o prelungire a 

spațiului public. Orașele evoluează spre crearea a noi 

centre – parcările supermarket-urilor, de exemplu. 

Lumea se îndreaptă spre spațiul consumerist, spre 

zona în care putem să cumpărăm și să consumăm 

obiecte. În aceste zone ar trebuie să aducem un 

compliment, cum ar fi clădirile de tipul muzeelor, 

arenelor sportive sau alte locuri în afară de cele de 

consum”. 

Link foto:    http://we.tl/HaJWpuz8nX 

Link video: http://we.tl/0kYMqFQwtc 

arh. Johannes BAAR-BAARENFELS 

PROIECT: Palatul Rasumofsky 

          Baar-Baarenfels Architekten a primit premiul întâi 

pentru categoria „New and Old” în cadrul festivalului 

World Architecture Festival 2013 din Singapore pentru 

Palais Rasumofsky, proiect care va fi prezentat la GIS 

Varşovia 2015. Palatul a fost construit pentru Andrei 

Kirillowitsch Duke Rasumofsky, fostul ambasador rus 

sub conducerea ţarului Alexandru în perioada 

Congresului Vienez din anul 1806. Fiind un protector a 

lui Beethoven şi a mişcării înfloritoare a artei, Ducele 

Rasumofsky l-a ales pe arhitectul belgian Louis 

Montoyer pentru a crea un ansamblu de trei clădiri pe o 

zonă cu suprafaţa de 11.000 de metri pătraţi, ce 

înconjoară un parc central situat în inima Vienei. Alois al 

doilea, Duce de Liechtenstein, a locuit în palat între anii 

1838-1873, care la scurt timp a devenit proprietatea 

statului înainte de a fi de curând preluat de doi renumiţi 

colecţionari de artă contemporană care au solicitat 

transformarea palatului într-o fundaţie de artă şi 

reşedinţă privată. 

 

  

        Cărtureşti Carusel este o clădire istorică cu o 

destinaţie impresionată ce adăposteşte o librărie de 

şase etaje desfăşurate pe o suprafaţă de 1.000 de metri 

pătraţi. De asemenea, aici puteţi găsi la ultimul etaj un 

bistro, o zonă multimedia la subsol şi o galerie de artă 

contemporană la primul etaj. În prezent, librăria conţine 

10.000 de volume, dar se aşteaptă ca numărul acestora 

să crească. Cititorii vor găsi şi 5.000 de albume şi filme 

în zona multimedia. A fost construită în 1880, perioadă 

în care a fost sediul băncii Chrissoveloni până în 1945 

atunci când comuniştii au naţionalizat casa.  

 

arh. Adrian CANCER-ZEANA 

PROIECT: Cărturești Carusel 

Link foto:    http://we.tl/f1wH3qE8MU 

Link video: http://we.tl/YIluMBi27e 

Link foto:   http://we.tl/N19pwQJWLW 

Link video: http://we.tl/l3s7rm1kXw 

http://we.tl/HaJWpuz8nX
http://we.tl/0kYMqFQwtc
http://we.tl/f1wH3qE8MU
http://we.tl/YIluMBi27e
http://we.tl/l3s7rm1kXw
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Dezbatere 
,,Design in &out.  About the streaming  of spatial interiority 

and exteriority” 

Panel tematic moderat de arh. Monica 

LOTREANU, redactor - șef al Revistei 

ARHITECTURA. 

Arhitecți invitați: 

arh. Fokke MOEREL, câștigător Red Dot Design 

Award 2013, keynote speaker GIS 2015; arh. 

Gheorghe PĂTRAȘCU, architect-șef al Municipiului 

București și arh. Marius MICLĂUȘ. 

 

  

A DOUA ZI 
08.04.2015 
 
arh.  Fokke MOEREL 

PROIECT: Stedelijk Museum Schiedam 

     Stedelijk Museum Schiedam este un muzeu 

municipal pentru arta modernă şi deţine o largă 

colecţie de lucrări ale artiştilor precum Karel 

Appel, Lucebert, Constant şi Corneille. Muzeul 

este situat în centrul istoric al oraşului Schiedam, 

un oraş care este chintesenţa oraşelor olandeze, 

ce cuprinde canale, biserici şi multe mori de vânt 

pentru distileriile de gin. Structura istorică a fost 

construită în 1787 de către Jan Giudici, de unde 

îşi preia şi numele, ca fiind o pensiune spirituală 

pentru cei săraci, pentru cei în vârstă, bolnavi şi 

se termină cu materiale gri şi sobre. Culoarea 

roşu aprins a fost aleasă pentru a juca rolul unui 

element cald, prin care se face o juxtapunere 

clară între vechi şi nou, şi prin care se respectă 

fosta funcţie sacrală a acestui spaţiu.  

 

Link foto:                         http://we.tl/TTDmuHjbIo 

Link video: partea  I-    http://we.tl/7C3bwLUyoX 

                         partea  II -  http://we.tl/lTx2UmYSog 

Link foto:    http://we.tl/5jhILC1f70 

Link video: http://we.tl/jtzuvFBug7 

http://we.tl/TTDmuHjbIo
http://we.tl/7C3bwLUyoX
http://we.tl/lTx2UmYSog
http://we.tl/5jhILC1f70
http://we.tl/jtzuvFBug7
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,,Din peste 100 de proiecte s-a ales acesta, au fost 

selectate 19, unul dintre ele a devenit scheletul 

proiectului de bază a unei infrastructuri care va fi 

verificată în zona centrală a Bucureștiului, prioritar 

bicicliștilor și pietonilor, care va ocupa zonele unor 

străzi secundare, în ideea de a readuce spațiul 

public mai aproape de locuitori”.  

 

arh.  Gheorghe PĂTRAȘCU 

PROIECT: Planul integrat de dezvoltare a 

zonei central a Municipiului București 

Link foto:    http://we.tl/ZjEDv5XrOm 

Link video: http://we.tl/nj4j727dO6 

arh.  Serban STURDZA 

PROIECT: Anuala de Arhitectură București 

        Vice-Presedinte al Fundatiei Pro Patrimonio, 

România și președintele Ordinului Arhitecților din 

România, Filiala București, membru al Academiei 

Române începând cu anul 2010. El este responsabil 

pentru restaurarea clădirilor de patrimoniu și a 

proiectelor mai ample de regenerare urbană sau 

protejarea habitatelor traditionale cu patrimoniul 

arhitectural și formele sociale aferente. Dl. Arh. 

Șerban STURZA este membru în cadrul Comitetului 

de Consultanta si Urbanism lângă Consiliul 

Municipiului București. In perioada 2000-2004, de 

asemenea, a fost membru în cadrul Comitetului de 

Consultanta si Urbanism din cadrul Ministerului 

Lucrărilor Publice și Planificarii Teritoriului. 

Link foto:    http://we.tl/KDxc2QxrcW 

Link video: http://we.tl/ZZESmGKwmd 

arh.  Andrei LEFTER 

PROIECT: Mega Mall, Bucuresti 

      Mega Mall are o suprafaţă închiriabilă de 72.000 

de metri pătraţi, ocupată aproape integral, realizat 

cu o investiţie de 165 milioane de euro. Mega Mall va 

găzdui peste 200 de magazine recunoscute pe plan 

national si international. De asemenea, va avea o 

zonă de entertainment cu un multiplex Cinema City 

cu 14 săli, un centru de fitness World Class dotat cu 

o piscină semi-olimpică şi un nou concept de loc de 

joacă pentru copii. Mega Mall cuprinde şi un casino, 

deschis non-stop, iar zona de food courtvaocupa un 

spaţiu impresionant de aproximativ 10.000 metri 

pătraţi şi va găzdui restaurante şi fast food-uri 

variate. Mall-ul va avea 3.000 de locuri de parcare, 

din care 1.000 pe acoperişul complexului, care poate 

fi direct accesat din stradă pe o rampă rapidă. Link foto:   http://we.tl/eu0qbIOsRn 

Link video: http://we.tl/bI1I4S0ydK 

http://we.tl/ZjEDv5XrOm
http://we.tl/nj4j727dO6
http://we.tl/KDxc2QxrcW
http://we.tl/ZZESmGKwmd
http://we.tl/bI1I4S0ydK
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arh. Cristian Santandreu UTERMARK 

PROIECT: Piscina  și Spa la Hotel Castell 

del Hams 

       Pool&Spa de la Hotelul Castell del Hams, este un 

loc de întâlnire de pe insula Mallorca în mijlocul 

vegetaţiei mediteraneană, proiectat de către practica 

spaniolă A2arquitectos care este singurul proiect 

european premiat la ultima ediţie a premiilor 

International Interior Design Association (IIDA). 

Lucrarea este focalizată pe modificarea acoperirii şi 

incintei piscinei şi crearea unei băi termale adiacente. 

Pe perioada dezvoltării, proiectul a fost împărţit în 

două zone independente, fiecare din acestea fiind 

concepută cu îndeplinirea unui scop specific. Aceasta 

este împodobită cu o serie de ferestre în formă de 

pătrat de-a lungul pereţilor şi a acoperişului, astfel 

permiţând luminii să inunde doar podeaua şi suprafaţa 

apei. La început, amenajarea acvatică era conectată la 

ceea ce a fost odată partea din spate a hotelului şi se 

limita doar la un spaţiu care a fost pierdut anterior. 

Provocarea proiectului a fost atât de a preveni 

folosirea noilor zone pe post de elemente secundare, 

cât şi de a asigura utilizarea spaţiilor situate de-a 

lungul faţadei însorite. 
Link foto:    http://we.tl/nalwPEikN7 

Link video: http://we.tl/3xx8mX73fY 

arh. Vladimir Mindru 

PROIECTE: The Smart Pub 

                    The Lodge 

       A pus bazele YELLOW OFFICE studio in 2007, un 

hub creativ specializat in design interior. Fiecare 

produs este in final un experiment, o combinatie 

intrearta, tehnologie si arhitectura. 

      Intr-o serie de proiecte variate ale studioului, 

domeniul de design pentru restaurante si baruri este 

cel mai bine reprezentat. De la proiecte la scara 

minora (mici cafenele sau braserii), pana la 

restaurante de capacitate mare, Yellow Office reuseste 

sa inoveze pe piata designului interior.  

     The Smart Pub este o combinatie eclectica: 

cladirea a fost construita pentru a gazdui un han cu 

specific romanesc, dar in cele din urma s-a dorit un 

restaurant gourmet european. Elementele structurale 

vizibile rustice initiale sunt uneori puse in valoare, 

uneori anulate de catre noile elemente de design. 

    The Lodge este un spatiu ingust si lung, un 

restaurant-bar versatil. Geometria tipic americana a 

fost punctul de plecare pentru acest concept. Iluminat 

doar pe latura scurta, restaurantul se bazeza pe jocul 

de lumina-umbra-penumbra. 

Link foto:   http://we.tl/CXanR2PDD8 

Link video: http://we.tl/EWXp89VeEm 

http://we.tl/3xx8mX73fY
http://we.tl/CXanR2PDD8
http://we.tl/EWXp89VeEm
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arh. Razvan DRACEA 

PROIECT: Hotel Armatti 

                     În cadrul Expo conferinței internaționale GIS 

arhitectul Răzvan Dracea a prezentat proiectul „Hotel 

Armatii Brașov”, aflat în centrul localității, în 

proximitatea zidurilor cetății istorice. Hotelul cu o 

suprafață desfășurată de 2.610 mp dispune de 48 de 

locuri de cazare, de o sală de conferință cu 50 de 

locuri, un board-room, parcare în proprietate, sală de 

fitness, spa și masaj.  La concursul „Arhitectura 6″, 

Proiectul „Hotel Armatti” a fost selectat în cadrul 

categoriei „Patrimoniului cultural”. Datorită unui 

context complicat, în care totuși s-a realizat, proiectul 

în sine oferă prilejul unei analize ca „studiu de caz”, 

fiind „corect” executat, un proiect care a „rezolvat” cu 

brio un întreg ansamblu de provocări întâmpinate pe 

parcurs. Link foto:   http://we.tl/pcckLBTh53 

Link video: http://we.tl/nb3E5eTsJ3 

Concluzii la finalul conferinței GIS 2015 
Arh. Șerban Țigănaș, Președintele Ordinului Arhitecților din România, 

Chairman of GIS International Architecture and Interior Design Expo Conference 

 
,,Au fost două zile pline, în care parcă timpul s-a multiplicat datorită densității de informații și activităților paralele. A fost un 

adevărat maraton. Principalul maratonist a fost fără îndoială arhitectul Hagy Belzberg, care după ce a fugit din Los Angeles până 

aici a reușit să entuziasmeze cu masterclass-urile sale, în care a dezvăluit secretele fabricației și ale implicării tehnologiei în 

procesele proiectului, care sunt profund umane. Am reținut de la el o concluzie desprinsă dintr-o lucrare:”dacă ai o scară 

frumoasă nu mai folosești niciodată ascensorul”. Tot el a navigat între tragedie și speranță, arătând că arhitectura are un spectru 

nelimitat care se suprapune condiției umane. Șerban Sturdza ne-a invitat să înlăturăm barierele dintre oameni și patrimoniu, 

demonstrând prin proiectele și acțiunile lui, la care participă zeci și sute de tineri voluntari, că șnurul care desparte publicul de 

exponate este absurd și nociv și că e necesară o altă gândire pentru arhitectura de patrimoniu. Tot el ne-a invitat în anul acesta 

la un alt concept al Anualei de arhitectură de la București prin care interacțiunea cu societatea și comunitățile devine principala 

misiune a arhitecților, arhitectura fiind de interes public și cu utilitate publică. Ian MacReady ne-a arătat că dacă nu tot ce zboară 

se mănâncă, ne putem totuși bucura de un bar amenajat în cabina noului Boeing Dreamliner, prin care demonstrează că 

experimentul se bazează pe interacțiune și că un proiect la scară mică poate fi complex și profund. Ian ne-a vorbit despre noul 

lux de după criză, care crează experiențe, acolo unde designul de produs se întâlnește cu arhitectura. Mai apoi am aflat că o 

firmă elvețiană care produce echipamente de bucătării, realizează în fabricile sale și piese pentru motoare de aviație. Ioan 

Andreescu a demonstrat că și arhitectura cu client public poate în România să fie plină de substanță și inovație, iar Antonio Virgo 

ne-a surprins cu o specie nouă: mall-ul introvertit. Miruna Pavoni ne-a vorbit despre bucuria și încrederea de a te putea întoarce 

acasă și a lucra în România ca arhitect de interior, cu succese recunoscute. Johannes Baar-Barenfels ne-a arătat că tehnologia 

întâlnește meșteșugul în structuri cu semnificație. La Viena o altă abordare a patrimoniului arhitectural, prin întâlnirea cu 

arhitectura contemporană de calitate produce intervenții de mare calitate. Același lucru l-a evidențiat Fokke Moerel, de la foarte 

cunoscutul birou olandez MVRDV, prin câteva proiecte de mici dimensiuni în care s-a implicat. Patrimoniul este evidențiat prin și 

perfect compatibil cu arhitectura contemporană, cu condiția ca aceasta din urmă să fie excelentă. Am primit și vești pentru 

București: PIDU, planul integrat de dezvoltare urbană a centrului capitalei are în vedere o serie de spații destinate pietonilor, 

cicliștilor și zonelor de relaxare cu vegetație, deși îmi pare că mai nimic din ceea ce se întâmplă în realitate nu anunță o astfel de 

transformare. Deși mai ales despre arhitectura de interior și design, vorbitorii au făcut salturi, așa cum spunea cunoscutul arhitect 

Gio Ponti, ”de al linguriță la scara orașului”. Am observat din nou că urbanismul românesc nu pomenește și nu folosește o 

noțiune atât de veche, cunoscută și relevantă, cartierul. Am văzut și interiore românești vedetă, care există și apar nu numai în 

București. Am văzut proiecte din Timișoara, Craiova, Constanța și Brașov, care sunt însă mai puțin cunoscute și care ar trebui să 

fie transmise mult mai mult pentru a cataliza o cultură a arhitecturii bune. Cristian Santandreu ne-a adus aminte că lumina este 

un adevărat material de construcți și că acoperișul este de fapt o fațadă, în vreme ce Francesco Isidori a arătat cu măiestrie că 

arhitectul poate insera spații publice în construcțiile private, legându-le de comunitate. La final Zeynep Akten a confirmat 

capacitatea arhitecturii de a fi narativă, de a avea o poveste pe care o transmite oamenilor, iar Marius Marcu Lapadat, ne-a adus 

aminte că arhitectura interioarelor este un domeniu deschis, în mișcare și că așa a fost mereu. O singură concluzie pot avea după 

toate acestea, anume că ne vom întâlni la următoarea ediție a GIS, dar că până atunci, fiecare dintre noi are de dus mai departe 

eforturile de a trăi într-o lume mai bună, adică o lume cu arhitectură mai bună”. 

Sursa: http://bucharest.iegis.eu/ro/  

 

http://we.tl/nb3E5eTsJ3
http://bucharest.iegis.eu/ro/
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Recital de pian MARA BARDAC 
                                                       & 

Expoziție de pictură Elleny PENDEFUNDA 

de Natalia JIAN 
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC 

INFO 3 

      În data de 14 aprilie, începând cu ora 17.00, 

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a găzduit 

recitalul de pian susținut de Mara BARDAC (Sibiu) 

și expoziția de pictură semnată de Elleny 

PENDEFUNDA (Iași). Organizatorul evenimen- 

tului a fost Societatea Academica de Arhitectura; 

iar Uniunea Arhitecților din România, Filiala Sibiu 

s-a numărat printre parteneri. 

       În deschidere, Francisc TÖRÖK, președintele  

Societății Academice de Antropologie Filiala Sibiu, 

a declarat următoarele: ,,dacă despre lumină s-a 

vorbit în aceste zile foarte mult, unii au primit 

lumină, alții s-au luminat, dorim să aducem aici 

foarte aproape ceea ce însemnă talentul și nu o 

facem numai pentru a prezenta pe cei care sunt 

talentați … ci o facem ca să arătăm lumii, dar mai 

ales tineretului că cei care sunt talentați și în 

paralel muncesc sunt deosebit de valoroși și ne 

oferă acel model pozitiv de care lumea de azi are 

nevoie”. 

         După prezentarea biografiei celor două 

tinere talente, renumitul critic de artă Olimpia 

TUDORAN a făcut o apreciere a lucrărilor 

semnate de Elleny PENDEFUNDA: ,,consider că 

am o ocazie nemaipomenită în această zi să 

vorbesc despre o copilă mai mult decât talentată. 

Arată că privește în jur, se întreabă, încearcă să 

redea ceea ce vede și ceea ce simte. Lucrările 

sale ne incită la o degustare, la o parcurgere a 

unui ciclu de lucrări care pleacă de la un abstract 

cromatic... stăpânește foarte bine violetul și 

albastrul. Pictura lui Elleny are muzicalitate, 

îmbină în pictură ceea ce simte în muzică”.  

         Academicianul Liviu PENDEFUNDA, tatăl 

talentatei Elleny PENDEFUNDA, care din păcate 

nu a fost prezentă la vernisaj, a recitat versuri din 

creația acesteia, fapt care a emoționat auditoriul.  

         După acest moment a urmat recitalul de 

pian susținut de Mara BARDAC.  
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        La final, Francisc Szombatfalvi-TÖRÖK a 

înmânat diplome de onoare protagonistelor 

evenimentului,  iar Mara BARDAC a primit și o 

statuietă realizată de artistul Adrian POPESCU. 

     Tânara pianista a avut în program piese de D. Scarlatti, W.A. Mozart,  Fr. Chopin, C. Filtsch, Cl. 

Debussy, Fr. Liszt. Enikö ORTH, profesoara ei, admira cu atenție, dar mai ales cu mândrie și talentul 

extraordinar cu care a fost înzestrată eleva sa.  

Link foto: 

 

Link video: 

Foto:  

http://we.tl/LOlSDdp8m7 

 

Video: 

http://we.tl/ibbg3R8hbJ 

http://we.tl/98CmIJVBH0 

http://we.tl/GOsmC5ASG4 

 

http://we.tl/LOlSDdp8m7
http://we.tl/ibbg3R8hbJ
http://we.tl/98CmIJVBH0
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EXPO ART 
de Eugen MĂCINIC Vernisaj 

de Natalia JIAN 
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC 

      Centrul de Cultură Arhitecturală a UAR a găzduit în perioada 08–17 aprilie expoziția 

EXPO ART ,,Magia Culorilor”, semnată de pictorul, designer-ul și galeristul Eugen MĂCINIC.  

Biografie 
· Născut în 5 martie 1964, Sebeș, jud. Alba 

· Licențiat în picture Facultatea de Arte Vizuale -Oradea 2009. 

· Contacte de colaborare în Wildembruch Germania cu artisti 

din Europa de est in 1998 si 2001. 

· Numeroase premii și diplome în cadrul Festivalului 

International Lucian Blaga Sebeş. 

· Picturi în colectii private si de stat in Romania, Germania, 

Franta, Anglia, Olanda, USA, Canada  

  

      Expoziții personale: 
 

 Sebeş – 1980, 1983, 1986, 1998, 2003, 2004,2009, 

      2010,2012 
· Cugir – 1985, 1989 

· Alba Iulia Galeria UAP – 1995, 2000, 

2003,2010,2013 
· Baia Mare – Galeria Liviu Borlan 1997 

· Cluj-Napoca - Galeria Diverta  2013 
· Oradea - expo colectiva Teatru de stat , Palatul  

Copiilor 2007 , 2008 
· Deva – UAP – 1998,2011-filiala UAP Alba 

· Hunedoara -Galeria de arta -2011,2012 

· Hateg -Galeria „Cromo“-UAP -2012 
· Sibiu – UAP – 1993 

· Sibiu – Cercul Militar – 2004 
· Sibiu -Atrium Caffe -2011 

· Sibiu -Primaria Sibiu-2011,2012 

· Zlatna – Festivalul Strugurele de aur 2001 
· Bucuresti- Muzeul National al Literaturii Romane  

– 2001, 2005 
· Bucuresti -Centrul Cultural al Ministerului de 

Interne 
– 2001, 2003, 2004 

· Bucuresti -Senatul Romaniei – 2002 

· Aiud – Galeria INTERART- 2002 
· Mediaş – Casa Schuller 2002, 

· Apoldu de Sus -Galeria „atelier 202“-2010, 
2011;colectiva-Uap Alba -2012 

· Alba Iulia – Inaugurarea cladirii CEC – 2004 

· Toledo Spania- expozitie personala-2008 
· Germania-Budingen -expozitie colectiva -2009 

· Austria – Knitefeld -expozitie colectiva – 2010 
 

             Expoziții colective: 

 Sebeş, Alba Iulia, Aiud, Oradea, Deva 
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            La vernisaj, criticul de artă Horia 

CUCERZAN a subliniat următoarele: ,,lumina are un 

caracter absolut special în lucrările lui MĂCINIC, 

chiar dacă ele sunt în marea lor majoritate acuarele, 

poate cu atât mai mult, are o importanță 

determinantă, pentru că în tehnica acuarelei e 

foarte greu să poți să spui niște lucruri legate de 

suflet și de spirit, dacă ar fi să particularizăm și să 

umblăm la câteva din lucrări, putem să observăm că 

parcă ar fi luat ceva cu mâna din sufletul lui, din 

trăirile lui personale și le-ar fi așezat în lucrare. E o 

chestiune extrem de importantă o dată pentru 

identitatea ca artist recogniscibil […], a doua 

chestiune este ca ceea ce faci tu să rămână, să nu 

fie un lucru perisabil, despre care s-a povestit 

cândva, ci dimpotrivă să rămână și să crească în 

valoare. MĂCINIC dovedește prin ceea ce face și 

ceea ce a făcut că urcă necontenit, lucrul lui se 

limpezește la capitolul calitate, valoare și lumini”. 

,,MAGIA CULORILOR” 

ACUARELĂ ȘI PASTEL 

    În continuare, vă invit să parcurgeți un interviu cu pictorul Eugen 
MĂCINIC, pentru a-l cunoaște mai bine și a pătrunde în universul care se 
ascunde în spatele tablourilor sale.  
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INTERVIU cu pictorul Eugen MĂCINIC 

Rep.: De unde provine pasiunea pentru pictură și cine 

v-a marcat alegerea acestei manifestări artistice? 

E.M: Pasiunea pentru desen am primit-o, am mostenit-

o chiar de la tatal meu si el a fost, zic pentru ca nu mai 

este, un om foarte creativ cu pasiuni la desen, muzica, 

constructor de caroserii de masina si altele, apoi in ani 

de liceu, profesorii, de fapt,  zic  eu, este nativ in cazul 

meu. 

 
Rep.: Care a fost prima dvs. expoziție și ce amintiri vă leagă de acest eveniment? 

E.M: Prima expozitie a fost in anii liceului  in  clasa a XI-a, o personala la liceul unde eram, 

la rugamintea directorului de atunci, vazand ca am picturi, desene, ca imi place sa desenez, 

apoi au urmat si altele  la Casa de Cultura in Sebes 

Rep.: Sunteți un artist atașat de locurile natale. Care este legătura dintre acestea și creațiile 

dvs.? 

E.M: Da, sunt atasat de locurile natale  locuri mirifice - natura din zona Sebesului Vaii 

Secasului , Valea Sebesului ,ori zona istorica a Burgului Medieval Sebes-Muhlbach denumirea 

germana, unul din cele sapte din  Transilvania.  Este o zona cu locuri si motive deosebite  

pentru pictura.  

Rep.: Cât timp lucrați la un tablou și care este sursa dvs. de inspirație? 

E.M: Sursa de inspiratie este natura. Imi place enorm sa lucrez in PLEIN AIR, iar temele si 

durata unei lucrari difera in functie de starea de spirit la acel moment. 

Rep.: Cum se traduce ,,magia culorilor" în lucrările dvs.? 

E.M: "Magia culorilor" este acea vibratie a sufletului exprimata in culori ce se revarsa pe 

hartie, panza etc. 

Rep.: Care sunt particularitățile tablourilor semnate de dvs.? 

E.M: Linistea, naturaletea si pasiunea cu care lucrez. 

Rep.: Care este rețeta succesului dvs.? 

E.M: Reteta e să fii original, să fii ceea ce simti și să pictezi cu sufletul. 

Rep.: Ce alte pasiuni mai aveți? 

E.M: A doua mare pasiune, daca pot spune, este să cânt la acordeon, poate întru-un viitor 

vernisaj o să cânt la acest instrument. 

Vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc multă inspirație în activitatea dvs.! 

Link foto vernisaj:   http://we.tl/c2wQc855Yz 

Link video vernisaj: http://we.tl/Czh7C4c196 

http://we.tl/c2wQc855Yz
http://we.tl/Czh7C4c196
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CONTRAVALOARE ABONAMENT 2015 (6 NUMERE – 5 APARIȚII) –  
COST INTREG: 85 lei 
CONTRAVALOARE ABONAMENT 2015 (6 NUMERE – 5 APARIȚII) –  
COST REDUS (studenti, elevi si pensionari):  50 lei 
 
Plata se va face prin OP în contul RO11BRDE410SV13738674100 - BRD Academiei, sector 1 
Bucuresti, sau prin mandat poştal către revista Arhitectura Str. Jean Louis Calderon nr.48, 
Bucuresti, sectorul 2, cod 020038. Vă rugăm să completaţi acest formular şi sa uploadati 
imaginea scandata a dovezii plătii în câmpul corespunzător. Pensionarii și studenții trebuie, 
de asemenea, să uploadeze și o copie după talonul de pensie, respectiv carnetul de student 
sau elev. 
 
Abonamente online:  
http://arhitectura-1906.ro/abonamente-cu-plata-prin-op-sau-mandat-postal/  
 
 

 

 

 

ANUNȚ 

Membrii Filialei UAR Sibiu beneficiază de oportunitatea de a putea plăti 

abonamentul și la sediul Filialei.  

Vă mulțumim pentru atenția acordată  

și vă urăm spor în toate! 

http://arhitectura-1906.ro/abonamente-cu-plata-prin-op-sau-mandat-postal/

