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VERNISAJUL EXPOZIŢIEI-CONCURS  
,,ARHITECTURA.6”  LA SIBIU 

de Natalia JIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Cele mai bune 57 de lucrări din 

cadrul concursului Arhitectura.6, a 

peste 600 de arhitecți din 6 județe: 

Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu 

și Vâlcea au fost încadrate în expoziția 

vernisată la Sibiu în data de 19 

septembrie a.c., în faţa Hotelului 

Continental Forum.  

     Arhitectura.6  este un eveniment 

organizat de filiala Teritorială OAR Sibiu-

Vâlcea în parteneriat cu filiala Teritorială 

OAR Brașov-Covasna-Harghita și filiala 

Teritorială OAR Mureș, finanțat din Timbrul 

Arhitecturii. Arhitectura.6 continuă seria 

edițiilor de „Anuale” teritoriale organizate în 

trecut de cele trei filiale teritoriale OAR 

dezvoltând un nou format integrat. Noul 

format al evenimentului propune 

îmbogățirea și consolidarea expoziției 

concurs de tip „Anuală” prin integrarea 

expoziției concurs într-o serie de 

evenimente menite să promoveze 

importanța arhitecturii și să consolideze 

rolul arhitectului în comunitate. Ultimele 

ediții ale „Anualelor” au deschis tendința de 

generare a unor manifestări conexe, 

construite în jurul expoziției – concurs, iar 

aceste evenimente s-au bucurat de succes 

în rândul breslei. Scopul evenimentului 

este așadar promovarea arhitecturii de 

calitate și generarea de discuții critice 

despre arhitectura recent construită.  

 

         Expoziţia poate fi vizitată în 

Sibiu până vineri, 26 septembrie.  
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Mai jos parcurgeţi principalele aspecte ale regulamentul expoziţiei-concurs Arhitectura.6, care au 

stat la baza selecţiei şi premierii lucrărilor înscrise.  

 

Pentru fiecare secțiune se va acorda un singur premiu în bani: Premiul Secțiunii. 

 Arhitectura locuinței                                                                                          4.000 lei 

 Arhitectură dotărilor comunitare și de producție                                           4.000 lei 

 Arhitectura spațiului public                                                                               4.000 lei 

 Arhitectura patrimoniului cultural                                                                    4.000 lei 

 Arhitectura de interior și scenografie                                                               4.000 lei 

 Design de obiect                                                                                                  4.000 lei 

 Studii și proiecte finalizate și nerealizate                                                         4.000 lei 

Bugetul total al premiilor este de 28.000 lei 

 

Componența juriului: 

arh. Eugen Pănescu – Planwerk, Cluj-Napoca 

arh. Attilla Kim  – Lundi et demi, București 

arh. Bogdan Demetrescu – D Proiect, Timisoara 

arh. Iulia Stanciu – Starh,  București 

regizor Cristian-Theodor Popescu – București 

membri supleanți: arh. Bogdan Fodor – atelier FKM, Cluj-Napoca și arh. Oana Simionescu – FOR, Timișoara 

Atribuţiile juriului: 

-La fiecare secțiune juriul poate acorda nominalizări la premiu. Nominalizările nu vor primi premiu în bani. Juriul 

hotărăște numărul nominalizărilor pentru fiecare secțiune. 

-Juriul este unic pentru toate secțiunile Premiilor Arhitectura.6 și este alcătuit din 4 membri arhitecți și un 

membru care nu este arhitect. În afară de cei 5 membri juriul este completat cu doi membri supleanți. 

-Juriul își va vota președintele din cadrul celor 5 membri ai juriului. 

-Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar, fără drept de vot, care întocmește procesele verbale semnate de toți 

membrii juriului. 

-Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul 

concursului. 

Criterii de apreciere. Promovarea unei arhitecturi responsabile 

- integrarea în context / stabilirea unui raport critic cu contextul 

- coerenţa conceptului / calitatea spațială și funcțională 

- originalitatea soluției / inovația soluției 

- sustenabilitatea soluției 

- gradul de responsabilitate (economică, socială, culturală) a soluției 

- Juriul își rezervă dreptul de a completa lista de criterii de apreciere și să propună ierarhizarea importanței 

criteriilor enumerate. Aceste aprecieri vor face parte din raportul de jurizare. 

Protocolul juriului poate fi urmărit aici: http://arhitectura6.ro/wp-content/uploads/2014/09/140909_protocolul-

juriului.pdf 
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PROIECTE PREMIATE 

                                              ARHITECTURA LOCUINŢEI 

Premiu – CASA OM – Insert Studio 
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ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ŞI DE PRODUCŢIE 

PREMIU – CAPELĂ MORTUALĂ – VALLUM 
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ARHITECTURA PATRIMONIULUI CULTURAL 

PREMIU – CONSOLIDAREA ŞI RESTAURAREA BISERICII FORTIFICATE 
CÂRŢA – ATR Line, Larix Studio 
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ARHITECTURA SPAŢIULUI PUBLIC 

NOMINALIZARE: Plant Studio – Modernizarea spaţiilor publice urbane din 

Miercurea Ciuc 
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AMENAJAREA DE INTERIOR ŞI SCENOGRAFIE ŞI PREMIUL SPECIAL AL 
JURIULUI 

PREMIU: LIBRĂRIA HUMANITAS - BRAŞOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

DESIGN DE OBIECT 

    PREMIU: CREOIN DUPĂ URECHE  - LOCAL+PROTOTIP STUDIO 
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STUDII ŞI PROIECTE FINALIZATE ŞI NEREALIZATE 

PREMIU: AMBASADA KUWAIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link foto eveniment: http://we.tl/Z5tbnf0dMO  

http://we.tl/Z5tbnf0dMO
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Revista ARHITECTURA 

BIENALA DE ARHITECTURĂ DE LA  VENEȚIA – 2014 

de Bogdan TOFAN 

 

Cel mai important 

eveniment 

internațional de 
arhitectură din 2014 

 
Președintele Bienalei de la 

Veneția, Paolo Baratta, 

om de cultură cu o 

înțelegere deosebită, 

esențială  a fenomenului 

arhitectural, fost ministru 

în guvernul Italiei, l-a 

nominalizat în 2012 pe 

Rem Koolhaas să se ocupe 

de ediția din 2014. 

Rem Koolhaas, figură 

marcantă a arhitecturii 

actuale, cu lucrări în toată 

lumea, dintre care amintesc Casa de la musica din Porto sau Sediul televiziunii centrale chineze din 

Beijing, este olandez, profesor de arhitectură la prestigioasa Universitate Harvard. S-a dovedit, de-

a lungul întregii perioade de pregătire a Bienalei, un „dascăl” de mare calibru, care exprimă idei 

importante în fraze scurte și la obiect, o capacitate managerială deosebită, secondată de istoricul 

Stephan Petermann și de arhitectul Stephan Truby. Datorită formației academice, Koolhaas a pus 

condiția implicării sale în demararea pregătirilor pentru Bienală cu doi ani înainte. Astfel, întâlnirile 

de lucru au demarat în 25 ianuarie 2013 și s-au succedat trimestrial. Măsura a fost deosebit de 

benefică și a mărit simțitor șansele de reușită ale  manifestării. Bienala este deschisă din 7 iunie 

până în 23 noiembrie 2014. 

 

Tema generală este „Fundamentele arhitecturii”. În expunerea sa de motive a precizat că 

standardizarea și tehnologizarea actuală îndepărtează arhitecții de spiritul care străbate arhitectura. De 

aceea este nevoie să ne aducem mereu aminte de „fundamente”. O idee valabilă cam pentru orice 

întreprindere temeinică. Bienala de Arhitectură de anul acesta are trei secțiuni: una destinată 

pavilioanelor naționale, care să vorbească despre istoria arhitecturii ultimei sute de ani, a doua secțiune 

destinată pavilionului central al Bienalei, care să arate ELEMENTELE FUNDAMENTALE DE 

ARHITECTURĂ cu care orice arhitect din lume a operat și operează în proiectele sale, și a treia secțiune 

din L’Arsenale, care vorbește despre arhitectura și cultura italiană – „MONDITALIA”. 

Este o ocazie unică să cunoști ARHITECTURA. O lecție de arhitectură, tehnică și cultură a construirii 

destinată tuturor studenților din lume, tuturor celor interesați de fenomenul arhitectural  
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actual. Recomand tuturor celor cu inimă de student interesați de arhitectură să dea o fugă la Veneția și 

să vadă Bienala. Este o ocazie care sigur le va marca în bine existența. 

 

Aportul Uniunii Arhitecților din România în organizarea evenimentului  

              Pentru participarea României la Bienală s-a încheiat o convenție de parteneriat între Uniunea 

Arhitecților din România, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român.  

Sarcina Uniunii a fost esențială, de pregătire a concursului de arhitectură pentru amenajarea 

pavilionului României și a Noii galerii a Institutului de Cercetare și Cultură Umanistică de la Veneția 

înființat de Nicolae Iorga.  

             TitlurileAbsorbind modernitatea, Ultima sută de ani de arhitectură, 1914-2014 au stârnit 

interes. Deși simplu exprimată, tema era foarte grea. Uniunea a organizat un comitet științific de 

elaborare a temei. Din colectiv au făcut parte nu numai istorici și arhitecți, dar și ingineri structuriști, 

profesori, psihologi. Ideea era de a reprezenta cât mai exact spiritul ultimei sute de ani de arhitectură.  

            Tema a fost lansată în urma unei activități febrile susținute, desfășurate în colectiv la sediul 

UAR din strada Jean Louis Calderon, numărul 48, timp de aproape 8 luni. Dintre participanți îi amintesc 

pe Luminița Machedon, Viorica Curea, Dorin Ștefan, Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, Grigore 

Nicola, Alexandru Beldiman, Dorin Gheorghe, Romeo Belea, Anca Mitrache, Emil Retegan, Augustin 

Ioan, George Mitrache, Françoise Pamfil, Marius Călin, Sidonia Teodorescu, Dan Dinoiu și secretarul 

științific Mihaela Constantin. 

 

Concursul național de arhitectură și premiile lui  

            Uniunea Arhitecților s-a ocupat îndeaproape de organizarea și finalizarea cu succes a 

participării românești la Veneția. Parte esențială, de arhitectură, în parteneriatul cvadripartit alături de 

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și de Institutul Cultural Român, Uniunea a organizat 

concursul național de lucrări pentru amenajarea pavilionului național de la Veneția și a noii galerii a 

Institutului de Cercetare și Cultură Umanistică de la Veneția. La concurs au participat circa 200 de 

arhitecți organizați în 46 de echipe. 

            Juriul internațional, prezidat de fostul elev al lui Frank Lloyd Wright, arhitectul Brian A. 

Spencer, din Statele Unite ale Americii, alături de Juhani Katainen, Ana Maria Zahariade, Vlad 

Gaivoronschi, Monica Morariu, Alexandru Damian și Bogdan Tofan, a desemnat câștigătorii: pentru 

Pavilionul Național – echipa de tineri arhitecți conduși de Mihai Sima (alcătuită din Andreea Iancu, 

Stejara Timiș, Anca Trestian, Raluca Sabău – n.r.) și pentru Noua galerie – echipa de arhitecți conduși 

de Emil Ivănescu (alcătuită din Olivia Zahalca, Carmen Tănase, Laura Iosub, Loredana Mihali, Marius 

Danciu și Eliza Culea – n.r.). 

 

Pregătirea și realizarea expozițiilor  

Pregătiri cu machetare la Sibiu. Pavilionul câștigător vorbește despre fabricile pustiite de după 1989, un 

semnal de alarmă tras pentru politicieni. Cei care vor să folosească enorma capacitate de  

 

spații construite prin reconversia și consolidarea celor vechi pot moderniza fața țării. Fondurile 

destinate realizării expozițiilor ar trebui furnizate cu cel puțin trei luni înainte de deschidere. 
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Întâlniri de lucru cu directorul Bienalei, Rem Koolhaas – cuvinte despre arhitectura 

românească  

La conferințele de presă din Veneția, fiind întrebat despre ce anume poate să detalieze în subiectul adresat 

pavilioanelor naționale „Absorbind modernitatea, 1914-2014”, Rem Koolhaas a spus că arhitecții români sunt 

un exemplu „Uitați-vă la români cum au fost influențați și din interior, de exemplu Ion Mincu și State 

Ciortan, sau cum au fost influențați din exterior, priviți la lucrările de arhitectură ale lui Horia Creangă sau 

Duiliu Marcu”. 

 

Conferințe de presă, premieri și impresii generale  

Cred că prezența României la Bienală a fost și este un lucru foarte bun pentru imaginea țării. Prezența 

noastră este meritorie și apreciată de celelalte țări. Leul de Aur a fost acordat anul acesta pavilionului sud-

coreean, iar distincția de onoare Leul de Aur a fost acordată arhitectei Phyllis Lambert din Canada, pentru 

susținerea fenomenului arhitectural „nu în calitate de arhitect, ci în calitate de proprietar și gardian al 

patrimoniului arhitectural”.  Ea a fost cea care a încredințat realizarea proiectului pentru lucrarea Seagram 

Building, din New York, arhitectului german Ludwig Mies van der Rohe și arhitectului american Philip 

Johnson. Clădirea situată în Park Avenue, din New York, a devenit monument național în 2006. 

 

Studenții la Bienală  

Universitățile românești ar trebui să facă eforturi să își trimită studenții și cadrele didactice să vadă această 

Bienală. Este o lecție necesară de arhitectură.  

                                                         

Fundamentals – Elements of architecture, Giardini © Mircea Țibuleac 

 

 

Fundamentals – Elements of architecture, Giardini © Mircea Țibuleac 

 

 

Fundamentals – Elements of architecture, Giardini © Mircea Țibuleac 

http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC06869.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC06869.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC06826.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC06860.jpg
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Pavilionul Coreei, Crow’s Eye View: The Korean Peninsula, câștigătorul Leului de aur 2014, comisar: 

Minsuk Cho © Mircea Țibuleac 

 

 

Pavilionul Rusiei, Fair Enough: Russia’s Past Our Present, comisar: Semyon Mikhailovsky © Mircea Țibuleac 

 

 

Pavilionul Chile, Monolith Controversies, comisar: Cristóbal Molina © Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Austriei, Plenum. Places of Power, comisar: Christian Kühn © Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Danemarcei, Empowerment of Aesthetics SLA, comisar: Kent Martinussen © Alexandru Crișan 

 

 

http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC07031.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC06991.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC7448.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC8060.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC8460.jpg
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Pavilionul Canadei, Arctic Adaptations: Nunavut at 15, comisar: Barry Johns, comisar adj: Sascha Hastings ©  

Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Braziliei, Brazil: Modernity as Tradition, comisar: Luis Terepins © Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Letoniei, Unwritten, comisar: Juris Poga, comisar adj: Andris Brinkmanis © Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Franței Modernity: promise or menace? Institut Français și Cité de l’architecture et du patrimoine © 

Alexandru Crișan 

 

 
Pavilionul Japoniei, In the real world, comisar: Kayoko Ota, comisari adj: Keiko Tasaki,Manako Kawata, Yoko 

Oyamada. © Alexandru Crișan 
 

http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC8264.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/IMAG1440.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC7465.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC8332.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC8187.jpg
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Pavilionul Croației, Fitting Abstraction, comisar: Karin Serman © Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Kosovo, Visibility (Imposed Modernity), comisar: Gezim Paçarizi © Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Staelor Unite ale Americii, OFFICEUS, comisar: Storefront for Art and Architecture © Alexandru Crișan 

 

 

Pavilionul Olandei, Open: A Bakema Celebration, comisar: Het Nieuwe Instituut © Alexandru Crișan 

 

 

Fundamentals – Monditalia, Corderie dell Arsenale © Mircea Țibuleac 

 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/09/bienala-de-arhitectura-de-la-venetia-2014/  

 

http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC7552.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC7548.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC8097.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC2154.jpg
http://arhitectura-1906.ro/wp-content/uploads/2014/09/DSC07197.jpg
http://arhitectura-1906.ro/2014/09/bienala-de-arhitectura-de-la-venetia-2014/
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PRIMĂRIA ALEXANDRIA PROPUNE UN PROIECT CE PROMOVEAZĂ 

VOLUNTARIATUL ÎN RÂN DUL CETĂŢENILOR 

 Primăria Alexandria doreşte introducerea activităţii de 

voluntariat în rândul cetăţenilor, cu acte în regulă. 

Municipalitatea propune spre dezbatere pe 6 octombrie un 

proiect prin care se promovează voluntariatul. Potrivit primarului 

Victor Drăguşin, regulamentul vizează participarea persoanelor 

fizice la acţiuni de voluntariat, organizate de municipiul 

Alexandria, fără a beneficia de contraprestaţie 

materială. "Programul de acţiune comunitar pe care îl propune 

municipiul este 'Voluntar pentru Alexandria, oraşul meu 

european' şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile 

cuprinse în Legea nr.78/2014, în baza unui contract de 

voluntariat încheiat pe o durată de un an care poate fi prelungit 

cu acordul părţilor. Pentru municipiul Alexandria ne dorim extinderea conceptului de voluntariat, 

conştientizarea cât mai extinsă a publicului larg cu privire la valoarea voluntariatului pentru comunitatea 

locală, cu privire la beneficiile la nivel individual ale celor care se implică voluntari şi cu privire la potenţialul 

voluntariatului ca formă de responsabilitate socială care poate fi asumată, în această formă, atât la nivel 

individual, cât şi la nivel instituţional", a declarat Victor Drăguşin.   

         În cazul în care proiectul va fi aprobat de consilierii locali într-o şedinţă de lucru viitoare, voluntarii vor 

informa autorităţile asupra neregulilor observate pe domeniul public (parcări neregulamentare pe spaţii 

verzi, depozitări ilegale de deşeuri, prezenţa gropilor, trotuare degradate, afişaj neautorizat), vor identifica 

soluţii pentru noi amenajări peisagere şi se vor implica în campanii de plantare de arbori, arbuşti şi flori.  

        Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus 

vor fi depuse până pe 3 octombrie la Direcţia Administraţie Publică Locală, Serviciul Cancelarie din cadrul 

Primăriei municipiului Alexandria. AGERPRES 

PRIMĂRIA BISTRIŢA ESTE DISPUSĂ SĂ CHELTUIASCĂ PESTE 27 MILIOANE 

LEI PENTRU AMENAJAREA UNEI PÂRTII DE SCHI 

              Primăria municipiului Bistriţa organizează, la începutul 

lunii noiembrie, licitaţie pentru lucrările de amenajare a unei 

pârtii de schi în extravilanul localităţii, într-o zonă în care se 

doreşte amenajarea unui complex de agrement, 

denumit"Wonderland". Potrivit anunţului publicat pe SEAP, 

valoarea estimată a lucrărilor depăşeşte 27 milioane lei, 

echivalentul a peste şase milioane euro, iar data limită de 

depunere a ofertelor este 3 noiembrie.  

               Pentru amenajarea acestei pârtii de schi vor fi nevoie 

de lucrări de defrişare şi nivelare a zonei, realizarea instalaţiei pentru transport pe cablu, construcţia 

clădirilor necesare, instalaţii de producere a zăpezii artificiale, lucrări de instalaţii electrice şi amenajare 

drumuri şi platforme betonate. Valoarea lucrărilor a fost estimată la aproximativ 25,55 milioane lei, diferenţa 

până la 27,32 milioane lei reprezentând cheltuielile neprevăzute.  Complexul de agrement ce urmează să 

fie construit pe Dealul Cocoşului din localitatea componentă Unirea reprezintă unul dintre proiectele cu care 

primarul Bistriţei, Ovidiu Creţu, a câştigat primul mandat, în anul 2008, însă acesta a întâmpinat opoziţie nu 

doar în Consiliul Local, ci şi în rândul populaţiei. Pentru realizarea pârtiei de schi, dar şi a altor proiecte, 

municipalitatea a accesat în luna februarie un credit bancar în valoare de 40 milioane lei, pe o perioadă de 

zece ani. AGERPRES 
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OBSERVATORUL URBAN BUCURESTI 

PUNCT DE VEDERE AL FILIALEI BUCUREȘTI A OAR PRIVIND UN EVENTUAL 

CONCURS ÎN ZONA PIEȚEI MATACHE 

 

Publicăm, în cele ce urmează, un comunicat de presă al Filialei OAR București emis în cadrul 

dezbaterii organizate de către Primăria Municipiului București privind tema de concurs de 

arhitectură pentru zona Matache. Hala Matache Măcelaru, construcţie nedeclasată din Lista 

Monumentelor Istorice, a fost demolată, la finele lunii martie 2013, în baza unui aviz al 

Ministerului Culturii ce prevedea translarea prin reconstrucţie cu integrarea unor elemente 

originare. 

,,Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică, în luna iunie a acestui an, 2014, tema pentru 

concursul de soluții „Amenajarea zonei Matache” prin care se caută un amplasament pentru Hala Matache și 

reorganizarea spațiului public al pieței agroalimentare. Filiala București OAR, invitată să-și exprime o opinie 

profesională, consideră ca până la soluționarea litigiilor juridice privind operațiunile anterioare, este oportun 

orice demers teoretic care poate fi întreprins pentru a găsi posibile soluții viitoare pentru problemele sociale 

și de regenerare urbană a cartierului. Cercetările antropologice, dezbaterile publice, studiile preliminarii, 

concursul de soluții, toate sunt binevenite. 
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Finalizarea bulevardului Berzei-Buzești a lăsat destructurată în continuare zona fostei hale „Matache 

Măcelaru”, în prezent „demontată”, a pieței din spatele ei și a întregului cartier. Această  zonă continuă să 

se degradeze. Din păcate, proiectul de infrastructură „Diametrala Nord-Sud” nu a fost completat de o 

strategie coerentă de regenerare a zonei, fapt semnalat de la început de către OAR. Situația este resimțită 

acut de locuitorii cartierului, dar și de consumatori. Cartierul a devenit aproape exclusiv un coridor de 

trecere. 

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România a solicitat începând din 2011 organizarea unui concurs 

deschis de arhitectură integrată într-un concept de regenerare a cartierului. Acest model, concursul, adică o 

modalitate de selecție a soluțiilor pe bază de calitate, este optim pentru situații ca cea în care se află zona în 

discuție. Aici și acum nu există o strategie de dezvoltare integrată a zonei și nici documentații de urbanism 

în vigoare. Există însă în fază incipientă studii de fundamentare și anumite elemente de strategie generală la 

scara orașului, precum și deziderate pentru dezvoltarea cartierului identificate și identificabile. 

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România consideră că Hala Matache trebuie reconstruită în 

momentul de valoare maximă (adică deceniul V al sec XX) cu posibile intervenții contemporane strict la nivel 

funcțional și în scopul integrării în ansamblul amenajării Pieței Matache. În plus, prin tema de concurs, se va 

defini un spațiu urban care va include clădirea halei „Matache Măcelaru” ca o prezență izolată, așa cum o 

cunoaște Bucureștiul de generații, adică cu 4 fațade libere accesibile pentru funcții comerciale. Clădirea, prin 

amplasament și expresie, dar și prin serviciile pe care le-a oferit cetățenilor, a devenit în decursul timpului 

un reper urban important, indiferent dacă calitatea arhitecturală poate fi considerată de unii discutabilă. 

Restituirea halei monument istoric pe baza datelor existente, cu utilizarea elementelor recuperate și conform 

avizului Ministerului Culturii, este un gest menit să redea coerența țesutului urban și caracterul specific de 

centru al cartierului istoric. Poziția pe care a ocupat-o clădirea inițial va fi marcată în suprafața carosabilului 

nou realizat. 

În acest sens, credem că pe lângă acest concurs este necesar ca PMB să îşi definească din timp propunerile, 

strategiile şi calendarul de desfăşurare a viitoarelor intervenţii în zonă în aşa fel încât zona pieței Matache să 

rămână, în continuare, din punct de vedere social, economic şi cultural, centrul identitar al cartierului. 

Considerăm că numai în acest fel efectele implementării concursului vor putea fi percepute ca primi paşi 

pentru o operaţie de regenerare de care are atâta nevoie Bucureştiul. Acest proces din care face parte 

integrantă concursul inițiat și menţionat mai sus este firesc să se desfășoare în mod organic, separat de 

litigiile aflate în curs, pentru întreaga zonă, și să pregătească un cadru de viață care să corespundă 

așteptărilor actuale”. 

 

București, 12.09.2014  

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România  

Președinte,  

arh. Șerban Sturdza 
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Revista ZEPPELIN 

CONNECTED. DESPRE VIITOR, ORAȘE ȘI OAMENI  

 

O expoziţie cu vernisare simultană în 4 orașe 
europene: 

-București (România) – Muzeul Național de Artă 
Contemporană – MNAC (www.mnac.ro) 
-Amsterdam (Olanda) – New Energy Docks (www.archis.org) 
-Bergen (Norvegia) – City Hall of Bergen 
(www.bergen.kommune.no) 
-Stockholm (Suedia)  – Färgfabriken (www.fargfabriken.se) 
 
București - vernisaj: 1 octombrie 2014, ora 19, la 
MNAC / FB event  Muzeul Național de Artă 
Contemporană, etaj 3, Str. Izvor nr. 2 – 4, Palatul 
Parlamentului, aripa E4, intrarea prin Calea 13 Sept 
Eveniment în cadrul proiectului CONNECTED.   
  
THINGS ABOUT FUTURE, CITIES AND PEOPLE 
 Expoziție : 1 octombrie – 12 noiembrie 
 Conferință : 11 noiembrie 
Auzim din ce în ce mai multe despre orașul inteligent: maşini 
împărțite cu alții, transport public performant, reţele energetice 
alternative monitorizate permanent pentru a face economii, clădiri 
verzi, străzi conectate la internet şi altele la fel. Poate v-ați aștepta 
ca o expoziţie despre oraşele viitorului să pară desprinsă din filmele sci-fi, însă expoziţia Connected o să vă spună altă 
poveste. 
 
Una despre idei şi oameni care sunt mai „smart“ decât sistemele „smart“ şi care ştiu să îşi facă oraşele în care trăiesc 
mai bune. Tehnologia e doar un prim pas, dincolo de ea sunt ideile care îi animă, dorinţa de a fi împreună, nevoia de a 
acţiona rapid şi eficace. Orașele inteligente sunt cele locuite de societăți „smart“, care au iniţiativă, care învaţă repede 
ce au de făcut, pentru care colaborarea și deschiderea sunt vitale, dar care și știu să-și repare singure barca atunci 

când se strică. 
Connected ne spune întâmplări cu această nouă societate inteligentă şi creativă din 4 oraşe diferite, suprapunând 
experiențe și definind trăsături comune – un nou contract social între cetățenii Europei. La Amsterdam, o comunitate 
își construiește un cartier plutitor ce regenerează o bucată poluată și abandonată de oraș. „Stockholm on the move” e 

un exemplu de planificare democratică ce, iată, se dovedește și profitabilă. Din Bergen ne vin povești despre orașe 
comestibile sau parcuri pentru peste 60 de comunități diferite. România e reprezentată de organizații care, pornind de 
la aproape nimic, inovează bricolând tehnologii de ultimă oră, creează spațiu public, educă viitori cetățeni urbani, 
salvează patrimoniul, construiesc artă, comunități și rețele internaționale. 
Vă așteaptă la MNAC toate aceste lucruri, precum și instalații cu roboți ce desenează 3D sau care ne vor pune în 
legătură directă cu publicul din celelalte trei orașe europene. 
 
Coordonator: Zeppelin (RO) 
Organizatori: Archis (NL), Nordic Urban Design Association – NUDA (NO), Färgfabriken (SE), Eurodite (RO) 

Proiect co-finanțat prin Programul Cultura 2007–2013 al Uniunii Europene 
Proiect cultural și editorial realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național 
Proiect cultural realizat cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, din timbrul arhitecturii 
Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii 
Proiect susținut de Bergen Sentrum, Bergen Kommune, The Curiosity Bureau  

Parteneri: Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Ambasada Regatului Norvegiei, Business Sweden, MNAC, Modulab, 
IDZ, Ideas Lab, BCR 
Sponsori: Reynaers, Rockwool, VELUX, Menatwork, BMW, ABB 
Parteneri media: Zeppelin, Radio France Internationale, Radio România Cultural, Radio România Muzical, 
Observator Cultural, Arhitext, Designist, Igloo, The Institute, Tataia, Volume, Oris, Șapte Seri, Ring, Business 
Review, IQ Ads, Modernism, Moodboards, Cărturești 

https://www.facebook.com/events/348026802024004/
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Spatiulconstruit.ro 

COS PENTRU CORESPONDENTA DIN PIELE SI LEMN 

Corespondenta ne trezeste curiozitatea, insa poate duce la un 

aspect dezordonat daca nu detineti un loc special unde sa o 

stocati. Propunerea noastra consta intr-un cosulet din piele si 

lemn, cu un aspect elegant si profesional, chiar daca este 

confectionat manual. Pentru inceput, trebuie sa achizitionati 

urmatoarele: 

- Bagheta de lemn cu latimea de 1.60cm 

- Scandura de lemn masiv 

- 6 bucati de piele 

- Snur cerat 

- 12 tinte 

- 4 suruburi 

 

-Taiati, cu ajutorul fierastraului, scandura de lemn in 3 bucati: 

doua de 15cm si una de 30cm. Bagheta aduceti-o la dimensiunea 

de 31cm. 

-Masurati o distanta de 2cm de la capetele bucatilor de lemn de 

15cm, apoi, cu ajutorul burghiului, gauriti-le la diametrul de 

1.5cm, si adancimea de 1.30cm, pentru a putea sustine bagheta. 

Apoi, folosind surubelnita electrica, gauriti capetele bucatii de 

lemn de 30cm, la aceeasi distanta de 2cm.  

-Taiati bucatile de piele la dimensiunea de 28cm, apoi la cate un 

capat al fiecarei bucati faceti 4 perforatii, 2 apropiate de margine, 

si 2 la distanta de 5cm de aceasta. Pentru o estimare mai buna, 

puteti infasura bucatile de piele in jurul bagheta si decide distanta 

optima pentru perforatii. 

-Prindeti snurul cerat in acul pentru piele, si treceti-l de 3 sau 4 ori 

in gaurile bucatilor de piele, astfel incat sa creati o bucla. Innodati 

snurul, si taiati-i capetele. 

 -Introduceti bucatile de piele pe bagheta, avand grija ca acestea 

sa fie la aceeasi distanta una de cealalta.  

-Pozitionati cate 2 tinte pe fiecare capat al bucatilor de piele, si 

bateti-le cu ciocanul pentru a le atasa de lemn. Sfatul nostru este 

sa le atasati spre partea de sus a lemnului, pentru a ascunde 

suruburile cu care veti atasa cosuletul de perete.  

-Atasati bagheta pe bucatile de lemn, introducand suruburi in 

gaurile facute cu surubuelnita electrica si insurubandu-le.  
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Turnul Sfatului  

MULTICULTURALISM ȘI IDENTITATE 

de arh. Dorin BOILĂ 

            Dreptul la identitate națională și etnică, pe un teritoriu dat, 

este un drept fundamental al omului aparținând unei comunități 

identitare ! O asemenea comunitate se construiește în sute și mii de 

ani, inclusiv pe baza unor precepte spirituale, deci în virtutea unor 

legi aflate deasupra puterii de legiferare a omului!  

Astfel că putem analiza și din acest punct de vedere fenomenul 

deznaționalizării, pe care unii apologeți ai „liberei circulații” ni-l prezintă 

insistent ca un fapt de domeniul trecutului, perisabilului, care chiar ar împiedica 

dezvoltarea normală a lumii… Această insistență este cea care ni se pare 

suspectă, și este cu atât mai sfidătoare pentru o minte sănătoasă cu cât este 

prezentă la televiziuni și pe internet în aceleași momente cu știrile compătimitoare despre africanii înecați în 

Mediterana, în timp ce încercau abordarea (ilegală) a țărmurilor Italiei!  

Alegerea unora de a pleca din ansamblul unitar numit „comunitate identitară” (lăsându-se amăgiți de chemările 

unei vieți „mai ușoare”, unui câștig „ mai mare”, unor alte ingrediente a-spirituale și non-etice) determină 

pierderea dreptului la IDENTITATE PE TERITORIU ETNIC – drept pe care persoanele respective îl sacrifică pe 

altarul avantajelor materiale…  

În afara unor excepții de sănătate sau situații de oportunism carierist, toți expatriații probează experiența de 

ordin interior a noului Turn Babel, repornit după înființarea „statelor unite” în America de Nord – USA, Canada, 

Mexic.  

Istoria de mai multe sute de ani a statelor „naționale” formate mai mult din imigranți a demonstrat de fiecare 

dată că, într-o populație eterogenă etno-rasial, politicile de asimilare au falimentat, iar experiența așa-zisului 

multiculturalism a accentuat și mai mult diferențele dintre grupurile identitare ! Este ceea ce se întâmplă, mai pe 

tăcute, mai cu violențe, în această neliniștită Americă de nord, spre dezamăgirea în primul rând a europenilor – 

dar și spre bucuria fostelor-viitoare imperii asiatice…  

Richard Lamm (senator de Colorado, SUA) spunea în anul 2005: „Istoria ne arată că nici o națiune nu a putut 

supraviețui tensiunilor, conflictelor și antagonismelor derivate din existența împreună a două sau mai multe limbi 

și culturi !!” Această declarație apărea în momentele când o serie de „state”, dintre cele unite după războiul de 

secesiune, cunoșteau noua realitate cultural-demografică – populația hispanică depășea populația anglo-saxonă – 

evident, într-un proces mult mai pacific decât a depășit respectiva comunitate anglofonă populația autohtonă, 

adică amerindienii, care astăzi se sting în rezervații….  

Acest nou Turn Babel repetă la indigo milenarele greșeli, despre care există atâtea avertizări! Nu numai în Biblie ( 

la alții în Tora…) - ni se prezintă exemplul negativ al unei lumi șchioape, oarbe și surde, pentru că nu mai include 

în viața, scopurile și deciziile ei RELIGIA ȘI CREDINȚA ! Chiar dacă unii, pe partea cealaltă, clamează pe teme de 

credință, ei folosesc religia ca un paravan pentru cacealmaua politică – vezi exemplele recente cu Serbia, Rusia, 

Iran, Egipt, Sudan, Arabia Saudită…  

Infirmitatea cultural-spirituală este cauza principală a degringoladei morale a lumii de azi. Și este cauza întregului 

circ terorist, purtat de „noii lideri” cu cele mai vechi apucături: războiul „sfânt” al islamicilor / cruciada rusească 

împotriva Europei, începând cu frații de aceeași credință bieloruși și ucrainieni/dubla măsură în relațiile regionale 

a occidentului dezvoltat economic  – susținerea statului-fantomă Kosovo, dar abandonarea Georgiei, Armeniei, 

Basarabiei, Tibetului, Nepalului și altor state istorice…  

În urma acestor cedări spirituale, urmate de cedări faptice-economice, se pun o serie de întrebări esențiale:  Mai 

poate rămâne mult timp stabilă scena internațională ? Ce pot face națiunile construite pe baze teritorial-identitare 

în fața agresiunilor asimetrice? Cum ne putem apăra de războaiele economice, financiare, de spolierea fățișă a 

rezervelor strategice naturale – când toate astea au loc cu concursul conducătorilor temporari, corupți și ne-

patrioți? 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ! 


