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INFO 1
de Natalia JIAN
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC

Expoconferința Internațională RIFF

reunește arhitecți câștigători ai celor mai
recente concursuri internaționale și naționale de arhitectură. Keynote speaker al ediției de anul
acesta a Expoconferinței Internaționale de Arhitectură RIFF este arh. Tony Ling din Marea
Britanie, care va prezenta unul dintre cele mai recente proiecte ale sale, institutul „National
Graphene” al Universității din Manchester, proiect în care a lucrat îndeaproape cu directorul
instituției respective, profesorul Konstantin Novoselov, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, în
anul 2010, împreună cu Andre Konstantinovici, pentru descoperirea grafenului, cel mai subțire
dintre toate materialele care există în Univers.

ZIUA 1 – 26 octombrie 2015
Deschiderea evenimentului

Expo conferinta internationala RIFF dedicata
Acoperisurilor, Fatadelor, Izolatiilor este unul dintre
cele mai importante evenimente dedicate
prezentarii celor mai recente exemple de buna
practica in
arhitectura europeana, precum si
proiectelor premiate prezentate de arhitecti cu
rezultate remarcabile. Expoconferinta RIFF face
parte dintr-o serie de conferinte dedicata
arhitectilor, organizate anual in Romania de ABplus
Events, organizator profesionist cu o experienta de
18 ani in sectorul arhitecturii si constructiilor,
alaturi de LAUD, INGLASS, si GIS.
Link foto: http://we.tl/OAsTQNcdtk
Link video: http://we.tl/8v6QamYGcN

RIFF în cifre:







500 de participanti in cele doua zile
Invitati din 15 tari
Peste 100 de prelegeri, dezbateri, workshopuri
70 de speakeri
Expozitie de solutii si produse de ultima generatie
Evenimente interactive cu platforma de comunicare intre participanti
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CONFERINȚE

Arh. Șerban ȚIGĂNAȘ
Chairman in RIFF conference,
presedintele Ordinului
Arhitecților din România

Link foto: http://we.tl/1cK9084Ymf
Link video: http://we.tl/ll7pjujMld

Anna LUZZI
Project sales specialist
“Beyond energy efficiency:
sustainability and quality
in buildings”

Arh. Marianne LOOF
Guest Speaker at RIFF
conference, LEVS Architecten
Project: ,,The silvering
Amsterdam”

Link foto: http://we.tl/RDK5ubCTIl
Link video: http://we.tl/eeHFzzbqes

Link foto: http://we.tl/Oyk6zMGtDT
Link video: http://we.tl/6wcyPNbSVO
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Ekin SAFKAN
Main partener:
Sisecam Flat Glas
Coated Glass Product Director
“Expectatiıons of Architecture
from Glass”

Link foto: http://we.tl/GsWKFPCKZ3
Link video: http://we.tl/XZ1aOkfTKR

Arch. Borys CZARAKCZIEW
President GGP Grupa
Projektowasp. z o.o., Poland
„11 points design”
Member of the Board and
Plenipotentiary for International
matters, National Chamber of
Polish Architects

Link foto: http://we.tl/cMeCkaqJZk
Link video: http://we.tl/vRFjmx5528

MAIN PARTNER
Aleksandra LALIC
Area manager for South
Eastern Europe Swisspearl
,,Color Rhythms”

Link foto: http://we.tl/rOnzdmkVRq
Link video: http://we.tl/sUAoCxHNbh
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Arch. Alper AYTAC
Aytac Architects
,,HEBIL 157 HOUSES”
International Architecture
Award 2014 by the Chicago
Athenaeum

Link foto: http://we.tl/x5ENLaLanJ
Link video: http://we.tl/YWH5viFGVe

Partener : Fabrio - Atlas
Mihaela SIMION
Sales support manager
„Avant-garde solutions for
facades and roofs”

Link foto: http://we.tl/kqi2DgP4p1
Link video: http://we.tl/pC6se32xZk

Arh. Vlad GAIVORONSCHI
„ANDREESCU&GAIVORNSCHI–
Parcursuri muzeale prin spatii
neconventionale”
Link foto: http://we.tl/7Ery7boID7
Link video: http://we.tl/mlqA7c9G71
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Arch. Ivane KSNELASHVILI
Architects of Invention, Vilnius
Project: ,,The Prosecutor’s Office
Building”
International Award of
Architecture 2014 by the Chicago
Athenaeum

Partener KRNOSPAN
Drd. Arch. Biborka BARTHA
– Kronospan Ambassador
„More from OSB”

Link foto: http://we.tl/xGTscwM7TX
Link video: http://we.tl/qivSfJmseQ

Link foto: http://we.tl/MCxoRsHgYI
Link video: http://we.tl/ldurrKN5WE

Arch. Marta GRZĄDZIEL
Barozzi Veiga Studio, Spain
Project : „Philharmonic Hall of
Szczecin”
winner 2015 European Union Prize
for Contemporary Architecture –
Mies van der Rohe Award

Link foto: http://we.tl/bj3hdDyHvS
Link video: http://we.tl/bYAjyc2ZaG
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DEZBATERE
,,Architects and Contractors for a Sustainable Built Enviroment in Romanian Villages.
New Roles. New Responsabilities.”

Moderator:
Arh. Vintilă MIHĂILESCU, Anthropologist, Head
of Sociology Department, Național School for
Political Studies and Administration, columnist
at the cultural journal „Dilema”
- Eusebia MINDIRIGIU, President of the Culture Association
„ProEvent”
- ARCH. Serban ȚIGĂNAȘ, President of the Order of the
Architects of Romania
- Gabriel GHERGHESCU, Romanian National Television – Director
Channel TVR 1
- ARCH. Şerban STRUDZA, President PRO Patrimonio Association
- ARCH. Adrian SPIRESCU, „Ion Mincu” University of Architecture
and Urbanism, Bucharest
- Cosmin ANDREI, Romanian National Television – Producer at
TV show „Rural Life”
- DR. Paulina POPOIU, Manager „Dimitrie Gusti” National Village
Museum
- ARCH. Vlad GAIVORONSCHI, President of OAR – territorial
branch TIMIS
- ARCH. Szabolcsz István GUTTMAN, President of OAR –
territorial branch Cluj
- ARCH. Silvia Demeter LOWE, President SAT Transilvania
Association / Founding Member of the Rural Group – the Order
of the Architects of Romania
- Cristian MOSOIA, representative „Mila 23″- Ivan Patzaichin
Association
- ARCH. Adrian POP, Manager Center for Sustainability in the
Built Environment, Faculty of Architecture and Urban Planning,
Cluj-Napoca
- ARCH. Raluca MUNTEANU, Coordinator Arhiterra Group
- DR. Vivian Catharine DRAGOMIR, Director / Scientific &
Heritage Department, „Dimitrie Gusti” National Village Museum
- ARCH. Miklós KOLLO, Larix Studio, Miercurea-Ciuc

Link foto: http://we.tl/VGVhHrV1GA

Link video: http://we.tl/iKpfWaURAz
http://we.tl/DLMrl2hr0d
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Arh. Szabolcs István
GUTTMANService Guttmann &
Comp SNC
,,rePREZENTare arhitecturală în
centrele istorice din Transilvania”

Assist. Prof. dr. Bogdan
ILIESCU
,,Why is architecture frozen
music?”

Link foto: http://we.tl/0jRZBZF8pt
Link video: http://we.tl/jhrsevutreb

Link foto: http://we.tl/3JK1l68vOJ
Link video: http://we.tl/FlP2c2KdNH

ZIUA 2 – 27 octombrie 2015

Arch./ Urb. Köllő MIKLOS
Larix Studio
„Contemporary uses of wood
roofs using intermediary
techniques”

Link foto: http://we.tl/fQQ2ncdWxg
Link video: http://we.tl/MYW2wdayqM
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Octavian POPESCU
Trade Manager
„LAMILUX : Energy saved
& Minimum risk of condensation”

Link foto: http://we.tl/Z0sfWfbvhN
Link video: http://we.tl/hMYb4Cdzm2

Arch. Adrian CRISTESCU
West Group Architecture
,,Stejarii Country Club”
OAR Architecture Anuale 2015-SocioCulturale Architecture

Link foto: http://we.tl/IA5iH0spSq
Link video: http://we.tl/JQz372CSxc

SPONSOR: VELUX

Monica Popescu
Key Account Manager
Velux Romania

Link foto: http://we.tl/U1Uda3i19e
Link video: http://we.tl/nYGbDVNqCT
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Arch. Matthias BAUER
MBA/S Matthias Bauer Associates,
Germany
,,House H36, Stuttgart, 2014“
2014 WAN Concrete in Architecture
Award / Nomination Mies van der Rohe
Award 2015

Link foto: http://we.tl/MPM9f1NfZs
Link video: http://we.tl/ESlg9oP4Ba

Radu Mihai ANGHEL
Sales Representative Eastern part of
Romania, JET Tageslicht & RWA
,,Solutions for natural light and smoke
extraction focused on energy efficiency”

Link foto: http://we.tl/OloTX1Ov1l
Link video: http://we.tl/DzP5cZ1V15

Arch. Sergiu PETREA
,,Casa CHE”

Link foto: http://we.tl/HCodVbkzs6
Link video: http://we.tl/J4g6RPgmJl
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Daniel DRĂGUNĂ
Guest Speaker at RIFF
conference, Etrusc Engineering
Technical Manager – Etrusc Engineering
„Benefits of thin insulation”

Arch. Javier Pérez HERRERAS
Taller Básico de Arquitectura, Spain
,,The Health Science Faculty”
International Award of Architecture
2014 at The Chicago Athenaeum

Sebastian SINN
Head of Foreign Sales
of Glassline GmbH
„GLASSLINE – Transparency at its
best”

Link foto: http://we.tl/XVnKap45NT
Link video: http://we.tl/DHgzBpxNnC

Link foto: http://we.tl/GcJbvAiFoK
Link video: http://we.tl/VbtaBpgk2u

Link foto: http://we.tl/Ev1ldjGnZc
Link video: http://we.tl/hY7v93AdTt
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Arch. Octavia POPEEA
,,Delta Boutique and Carmen
Silva Resorts, Crisan, Romania”

Arch. Ioana PRODAN
Sustainable Development Manager
EFdeN - Primul Centru de Cercetare a
Conditiilor de Confort din Romania –
Junior Presentation – Echipa de cercetare
formata din studenti calificata la
Competitia universitara mondiala „Solar
Decathlon”

Arch. Jana CREPON
Inside Outside, Amsterdam
“Roof Gardens”
2014, Member in the jury of World
Architecture Festival

Link foto: http://we.tl/G1hT5gkCjd
Link video: http://we.tl/4c0WlFoCGS

Link foto: http://we.tl/cx4j5Fuu89
Link video: http://we.tl/o6SXcstE0U

Link foto: http://we.tl/bTGZdOdBn1
Link video: http://we.tl/LUiGp3gNrE
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Dirk HOCHSTEIN
SPONSOR:
GEZE/WILH.SCHLECHTENDAHL&SOHNE
GMBH&CO (WSS)
WSS Design meets technology

Link foto: http://we.tl/wEaGT5ybJw
Link video: http://we.tl/zrXU82oq7Y

KEYNOTE Speaker
ARCH. Tony LING
Board Director, Jestico + Whiles,
London
PRESENTATION: „The Right Formula”
Winner RIBA London Awards 2014 /
2015 British construction industry
awards – Major Building Project of the
Year & BIM Project Application of the
Year / 2015 RIBAJ Schueco Excellence
Awards - Award for Design &
Innovation / AJ120 International
Practice of the Year 2015 (finalist)
International Practice / AR MIPIM
Future Projects Awards 2015 / Building
Awards 2015 (finalist)

Link foto: http://we.tl/9Y0RxQ4cba
Link video: http://we.tl/Ogzzh1FZZp

Concluziile conferintei le gasiti aici: http://we.tl/gwres3dorN
Brosura evenimentului poate fi consultata aici:
http://bucharest.ieriff.eu/wp-content/uploads/2015/10/2015_BROCHURE.pdf
Mai multe imagini de la conferinte, marturisiri ale speakerilor, dar si alte informatii
interesante le puteti accesa de pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/expoconferinte.arhitectura

12

BIFE SIM 2015

CONFERINȚA DE DESIGN URBAN

INFO 2

19-20 septembrie

de Natalia JIAN
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC

Pentru al patrulea an consecutiv, in cadrul
targului BIFE-SIM ROMEXPO a fost organizat
un eveniment devenit deja traditie in mediul
de

design

romanesc

–

Conferinta

de

Design. Conferinta de Design, desfasurata in
acest an sub titulatura "Conferinta de Design
Urban" a adus un suflu nou manifestarii si
targului in ansamblul sau, fiind o ocazie buna
pentru schimbul de informatii intre specialisti,
publicul larg si autoritatile din domeniu.
Conceptul din acest an – "Design Urban" depaseste sfera clasica a designului de
mobilier,

cu

multiple

implicatii

in

toate

aspectele vietii urbane, oferind vizitatorilor
doua zile pline de prezentari si speakeri
valorosi. Iata cateva intrebari la care ne
propunem

sa

gasim

raspuns

in

cadrul

Conferintei de Design 2015:

 Arhitectura peisagistica a Bucurestiului inspira si contrariaza deopotriva?
 Bucurestiul ofera un spatiu cultural eterogen, un mix mai mult sau mai putin
apreciat, atat de localnici, cat si de cei care ajung in capitala Romaniei pentru
cateva zile?
 Cat de mult mai pastreaza Bucurestiul din farmecul Micului Paris?
 Care sunt cele mai frumoase constructii din ultimii 10 ani – constructii care
contribuie la impactul estetic al peisajului urban bucurestean si ce n-ar fi trebuit sa
depaseasca niciodata stadiul de plansa?
 Cat de mult fascineaza stilul arhitectural (nedefinit) si pentru cati acesta ramane
neinteles?


Ce putem face in viitor pentru a ne putea defini mai bine stilul, pentru a putea
preintampina accidentele arhitecturale sau pentru a putea evidentia, mai bine, stilul
care ne caracterizeaza?

(Sursa: http://www.bife-sim.ro/evenimente/conferinta-de-design-2015.html).
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SÂMBĂTĂ, 19 septembrie 2015
,,Conferința de Design Urban încearcă
să trateze două teme diferite, cea de astăzi
este Bucharest Experience. În căutarea
armoniei arhitecturale. Această problemă va
fi discutată de persoane care sunt direct
implicate în viața Bucureștiului de astăzi și
de mâine”.
Marinela NEGULESCU – UAUIM
moderator

I. URBAN LANDSCAPE - Cosmopolit, haotic, rece?
București:
probleme, nevoi și oportunități pentru
un design urban de calitate
Prezentarea s-a axat pe descoperirea
Bucureștiului prin prisma problemelor,
nevoilor și oportunităților. ,,Oportunitățile

încearcă să fie exploatate decătre proiectul la
care UAUIM și partenerii săi din construcție
lucrează, este vorba de proiectul de revizuire
a Planului Urbanistic General început în
2013.” Legat de acest subiect, puteți urmări

Arhitect Tiberiu FLORESCU,
decan Fac. Urbanism - UAUIM

știrea publicată în Observatorul Urban de
București, pe:
http://www.observatorulurban.ro/un-pugdinamic-pentru-un-bucureti-inschimbare.html.
Referindu-se la soluțiile designului urban
ale Bucureștiului de astăzi, arhitectul Tiberiu
FLORESCU și-a manifestat convingerea că

,,poate era mai bine să fie mai puține și mai
bune oportunități legate de ceea ce trebuie
cu adevărat păstrat și anume identitatea
orașului, pentru că există riscul ca
Bucureștiul să-și piardă această identitate și
asta este problama central care ne preocupă.
Bucureștiul este un oraș complex, variat, care
are foarte multe identități, probabil dacă l-am
personifica ar fi un actor, care de-a lungul
existenței sale a îndeplinit mai multe roluri și
știe să se exprime în foarte multe feluri. De
cele mai multe ori a făcut-o într-un mod
coerent”.
Link foto: http://we.tl/dj33pyQKyD
Link video: http://we.tl/jRDpcYj32u
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Bucureștiul văzut prin ochii
turiștilor străini
Proiectul materializat pe o pagină de
Facebook se referă la opiniile, mărturisirile și
poveștilor turiștilor care au vizitat Bucureștiul.
Această pagină este intitulată Travelers
of Bucharest.
Prezentarea a răspuns la o serie de
întrebări, printre care: câți turiști au fost în
București în perioada 2013-2014, câți bani aduc
anual turiștii în România, care sunt cele mai
vizitate orașe din Europa, câți bani investește
Primăria capitalei în pomovare, ec. Răspunsul
acestor întrebări le veți afla din materialul video
accesibil pe link-ul de la final.
Revenind la pagina Travelers of
Bucharest, vă propun să urmăriți ce cred trei
tinere din Belgia despre viața din București,
respectiv Charissa, Jorien și Bo: "We are

Alex FILIP
inițiator Travelers of Bucharest

working here for three months in the
Robănescu Hospital, next to Marie Curie
Hospital, as occupational therapists for
children’s treatments. Bucharest is very
different from the things we know. It is not the
most beautiful city, but it has its own charm,
it's authentic. We are shocked about the traffic,
everything happens very fast, and it is very
green for a city, you have many parks. I think
people are very old-fashioned in their thinking.
There is a big difference between the young
ones and the adults. Back in Belgium the adults
are more trendy and the English language for
them is not a problem."
Iată ce cred Matt și Lindsay, veniți din
Anglia despre capitala României: "We love

Bucharest! It is a fascinating city, very rich in
history, we feel very safe here. And that’s kind
of a surprise. We were a litle nervous before
coming here. You just think about communism
and all the other bad things, because you are
not educated before you come to a new
country. I was just telling my husband that I
feel it is safe enough to bring my kids here.
The people here are very very smart, very
well versed in engineering, computers,
technology, so you have a lot of talent here."

Sursa foto: Travelers of Bucharest

Mai multe ,,povești” despre București le
aflați accesând pagina de Facebook anunțată
mai sus.

Link foto: http://we.tl/yyEoWT4CKY
Link video: http://we.tl/gOVmKtqFCm
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II. DESIGN INTERIOR
Cărturești Carusel: librărie, clădire
istorică, spațiu impresionant
Proiectul a fost creat pe baza unei

,,clădiri foarte frumoase, cu valoare istorică,
dar și arhitecturală, care a avut mai multe
funcțiuni: birouri ale băncilor, spațiu de retail;
a fost transformat destul de mult, după care
au început lucrările de renovare și
consolidare. … Datorită unei circulații înduste
perimetrale a spațiului util, a unui spațiu
central foarte mare, când intri și datorită
vitrării fațadei ai senzația că este o extensiie a
spațiului exterior; am avut senzația unei
continuități, e ca și cum aș fi vizualizat,
bineînțeles virtual, o rețea urbană”.
O clădire-monument din centrul

Adrian CANCER ZEANA

istoric al Bucureștiului si-a redeschis ușile
după un sfert de secol pentru a găzdui
Cărturești Carusel.
Situată pe strada Lipscani, la numărul
55, librăria se desfășoară pe șase niveluri
însumând 1000mp. Cărturești Carusel este un
experiment de locuire culturală a centrului
vechi, oferind un spațiu pentru lectură,
socializare și explorare artistică a inimii
orașului. Cu un bistro la ultimul etaj, un
spaţiu multimedia la subsol și o galerie
dedicată artei contemporane la primul etaj,
librăria se pregătește să spună o nouă
poveste pe o stradă cu o vibrantă tradiție
comercială. Elegantul edificiu de secol XIX a
intrat în posesia celebrei familii de bancheri
Chrissoveloni

în

1903,

iar

în

perioada

comunistă a fost confiscat și transformat în
magazinul Familia. După 1990, imobilul a fost
recuperat și reabilitat de proprietarul actual,
Link foto: http://we.tl/arGd0ixXln
Link video: http://we.tl/FioPSuaTOJ

dl. Jean Chrissoveloni.
http://carturesticarusel.ro/
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III. NEW WAVE
Spații publice. Design-ul care garantează
clienții

Un exemplu de design de succes din
sfera spațiului public este proiectul Bistro
Fumetto.
Acesta reprezintă un ,,mediu social–

cultural, un loc ce pregăteşte şi întreţine

Cristina STROE, arhitect Laboratorul de
Arhitectură & designer LINIA Furniture

relaxarea vorbelor alaturi de un pahar,
inconjurat de decor in stil italian vechi, cu o
personalitate
contureaza

puternica.
printr–un

Interiorul

rafinament

se
grafic

populat de forme simple: triunghi, patrat,
cerc si este accesorizat cu elemente aurii.
Finisajele

elegante,

nuantele

inchise

si

corpurile de iluminat impun un aer de bistro
veritabil. Imbinarea caramizii si betonului cu
pepite de aur, acorda caldura si pretiozitate
unor materiale, altfel, simple. Parterul este
structurat pentru a acomoda atmosfera de
party, cu canapele si mese cu la aceeasi
inaltime ca a barului. In fiecare zona a
parterului, s–a implementat conceptul de
goldchair, ce are mare potential de viralitate
media, prin amplasarea cate unui scaun aurit
in intregime. Etajul are o prezenta de
restaurant, ce vegheaza asupra intregului
spatiu prin intermediul supantei. Maretia
candelabrului este accentuata de catre fatada
vitrata ce ilustreaza intr–un mod impresionist
spatiul urban al orasului”.
Mai multe detalii gasiti pe
http://liniafurniture.ro/produse/interioare-lacheie/bistro-fumetto/
Link foto: http://we.tl/OD89QeVkil
Link video: http://we.tl/ZJ8xs8c5Cd
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Street Delivery vs Subway Delivery

Proiectul Street Delivery are ca
obiectiv major încurajarea practicilor
participative la dezvoltarea de noi forme
de

expresie.

,,În cazul nostru am

procedat la Subway Delivery, o idee
novatoare a comunicării de imagine, cât

Arhitect Dorina ONESCU-TĂRBUJARU, UAUIM

și de atmosferă între fondul construit
suprateran și spațiile subterane ale
stațiilor

de

metrou

și

a pasajelor

pietonale.
Printre obiectivele proiectului se
numără conștientizarea publicului larg a
culturii

de

masă,

prin

coborârea

operelor de artă în cele mai circulate
zone din București, prin crearea unor
spații expoziționale în pasajele și stațiile
de

metrou,

astfel

contribuind

la

umanizarea acestor zone subterane de
tranzit.

De

asemenea

s-a

încercat

sprijinirea tinerilor artiști, studenți de la
arhitectură și de la arhitectura de
interior, prin implicarea acestora în
promovarea conceptului, proiecte de
arhitectură de interior și design și
încurajarea lor în executarea propriilor
proiecte.

Finalizarea

proiectelor

a

constat în realizarea unor structuri
spațial modulare de afișare pentru
pasajul subteran de la Universitate, în
urma unui concurs desfășurat în două
etape: concurs de idei și proiect de
execuție”.

Link foto: http://we.tl/zZEG4cVHOp
Link video: http://we.tl/cCsLjjtl4O
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IV. ECO ARCHITECTURE
Case verzi pentru România:
confort sporit, stil, sănătate și economisire

Romania Green Building este o
asociație formată din organizații active în
toată țara. Misiunea principală este
promovarea responsabilității față de mediu
și eficiența energetică pe durata ciclului de
viata a unei cladiri (de la faza de design,
constructie pana la operare si deconstruire).
RomaniaGreen Building Council a
dezvoltat, in parteneriat cu un lider bancar
regional, un produs inovator de Ipotecă
Verde
care
recompensează
eficiența
energetică și responsabilitatea față de
mediu, oferă capital suplimentar pentru ca
dezvoltatorul proiectului să investească mai
devreme în soluții ecologice esențiale și
răsplătește proprietarul cu case de calitate
mai bună și costuri lunare mai mici.
Ipoteca
Verde
oferă
prețuri
ipotecare preferențiale celor care se califică,
disponibile
potențialilor
cumpărători
interesați în a cumpăra o casă sau un
apartament ce fac obiectul recomandărilor
stabilite de Romania Green Building Council
relativ la eficiența energetică superioară și
considerente de mediu.
Ipotecile pentru cladirile eficiente
energetic
sau
“Verzi”
reprezintă
o
oportunitate pentru România de a fi printre
primele țări din regiune care introduce un
instrument financiar inovativ ce ține de
reducerea
costurilor
la
energie,
îmbunătățirea securității energetice și
accelerarea adoptării unor tehnologii,
materiale și tehnici de construcții mai bune.

Steven BORNCAMP
fondator&CEO Romania Green Building

Mai multe informații găsiți aici:
http://www.rogbc.org/Downloads/Educatie/
RoGBC_Green_Mortgage_Description_RO.p
df

Link foto: http://we.tl/D8s0JhBesO
Link video: http://we.tl/BsVbufy2gE

sau pe http://www.rogbc.org/ro/.
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DUMINICĂ, 20 septembrie 2015
Electric Castle – activare prin interimat

Silviu ALDEA a vorbit în cadrul conferinței
despre proiectul Electric Castle, care nu este
doar un festival de muzică, ci ,,un adevărat

oraș electric în care, timp de patru zile și patru
nopți, contemporanul se îmbină perfect cu
Arhitect Silviu ALDEA

istoria bătrânului castel al lui Banffy și îl
colorează în mii de lumini și despre ,,interimatul
este o soluție în condițiile economiei actuale,
care nu permite soluții definitive și atunci
devine o strategie de supraviețuire, presupune
a lucra cu ceea ce este la îndemână, de a folosi
soluții temporare, amenajări temporare unui
eveniment care să aducă în atenție subiectul
patrimoniului

arhitectural

pe

cale

de

degradare”.
Arhitectul Silviu ALDEA crede că un
festival nu vinde doar muzică, dar și experiențe,
în acest sens ideile creative ale arhitecților vin
să completeze spectrul de trăiri legate de un
eveniment, în cazul nostru, de Electric Castle.
Primele idei care au apărut chiar de la prima
ediție a festivalului au devenit niște repere
identitare: ,,de exemplu, pavilionul-cub, de la

intrarea în curtea de onoare. În această zonă,
unde nu se întâmpla aproape nimic, am vrut să
creem un fel de simbol vizual, un pavilion
simbol, care concurează ca și scară cu castelul”.
Apoi, ,,cel de-al doilea element identitar a fost
labirintul de fum. In pimul an a fost o
constructie mai mica, realizata din policarbonat
si o structura metalica. In al doilea an, a fost
construit din lazi de bere, iar in 2015 a fost
spectaculos, spre deliciul festivalierilor, care se
puteau pierde in meandrele lui”.
Link foto: http://we.tl/Z2pkabghQt
Link video: http://we.tl/lCoarwfvPf

Mai multe informații despre festival, găsiți
pe http://www.electriccastle.ro/.
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Creativitate explorată în amenajări rezidențiale

Proiectul cuprinde 16 apartamente, de 12 tipuri, pe
un teren de 330 mp, având 5 tipuri de plan de etaj.
Imobilul este localizat pe strada Vaporul lui Assan, nr.3,
sect.2 (proximitatea pieții Obor). Acest imobil de locuințe
este amplasat într-un complex dominat de blocuri din
perioada comunistă și de prezența ruinilor Morii lui Assan.

Panteli MOURGKA
Fondator SYNTHESIS

,,Analizând contextul vedem de fapt că e vorba tot de
locuințe, dar construite într-o anumită arhitectură, dintrun anumit timp, care este dominate de o rigiditate, de o
liniaritate oarecum exagerată în formă și o calitate foarte
compromisă de execuție. Noi am vrut să contrastăm
aceste lucruri, ținând cont și de forma terenului și am vrut
să propunem un monolit”.
Proiectul încearcă să aducă un aer proaspăt în zonă
prin volumul compact fațetat, negând lungimea exagerată
a clădirilor din apropiere. Se apelează la motive
tradiționale românești, pentru a decora ferestrele, fațada
și casa scării.

Link foto: http://we.tl/pdJ0kOpxby
Link video: http://we.tl/8WgiITMqIK
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Radiații ale arhitecturii în spațiul public.
Experiențe din Cluj

Arhitect Șerban ȚIGĂNAȘ
Președinte al Ordinului Arhitecților din
România&partener fondator Dico și Țigănaș

Link foto: http://we.tl/KI6k3INokG
Link video: http://we.tl/cvnL8woVv9

In cadrul Conferintei Urban Design,
Serban
Tiganas
a
împărtășit
despre
experiențele arhitecturale ale orașului Cluj, cu
accent pe una dintre cele mai mari provocări
asumate și finalizate de biroul Dico și Țigănas,
Cluj Arena, un proiect cu impact în spațiul
public și constant monitorizat de presa.
,,In 1911, langa Parcul Central, pe malul

drept al raului Somes, a fost construit la Cluj
primul stadion de fotbal cu pista de atletism:
spectatorii erau adapostiti de o singura tribuna
din lemn. Dupa 50 de ani, in 1961, a fost
construit un nou stadion cu o structura de
beton, inlocuindu-l pe cel initial. Noul stadion
avea în plan forma de potcoava, dupa cativa
ani de la inaugurare primind numele unui
faimos atlet roman. Dupa inca 50 de ani, ca
urmare a unor lungi dezbateri si propuneri care
au durat mai mult de 10 ani, actualul Cluj
Arena a fost construit si deschis publicului în
2011.
Cel mai important element conceptual al
acestui proiect este transparenta care permite
un dialog vizual intre activitatile cotidiene din
afara si cele din interiorul arenei. Aceasta
relatie
functioneaza
mai
ales
prin
permeabilitatea vizuala a fatadei care face
posibil ca privirea spectatorului sa scape în
exterior, catre silueta orasului sau spre peisajul
înconjurator. La nivel urban, am simtit ca era
nevoie de un reper simbolic contemporan,
alegand fluiditatea ca expresie arhitecturala.
Relatia cu contextul este rezolvata printr-o
remodelare artificiala a terenului, in dialog
constant cu raul Somes si cu Parcul Central.
Taluzul artificial care bordeaza tribunele leaga
verdele parcului de constructie, reduce scara
arenei si ofera un al doilea loc de promenada
pe langa punctele de acces. De aici, trecatorii
pot arunca o privire in interiorul stadionului.
Imaginea Stadionului din timpul zilei este
influentata de complexitatea modularii luminii
naturale, mai ales dimineata si la apusul
soarelui. Seara, arena isi dezvaluie doua
imagini diferite: una calda si linistita sidefata
de razele apusului si una specifica activitatiilor
nocturne, cand cladirea se transforma în cea
mai mare lampa a orasului, un adevarat far
contemporan”.
http://www.dicositiganas.ro/ro/portofoliu/sportrelaxare/stadionul-cluj-arena.html
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In ca
Serban
experi
Cluj, c
mari p
biroul
proiec
consta

Concursul Național de Design de Mobilier 2015

Câștigătorii etapei Prototip

APMR

În data de 19 septembrie 2015 a avut loc jurizarea prototipurilor depuse in
cadrul editiei a XIII-a a Concursului National de Design de Mobilier organizat de
Asociația Producătorilor de Mobilă din România.
La acest concurs s-au inscris 105 concurenți (60 studenti la Universitati si facultati de profil si
3 elevi la licee de arta) si 45 profesionisti.
La etapa I-a « Creatie » s-au predat in termenul prevazut in regulamentul de functionare 67
de proiecte.
La etapa « Prototip » s-au prezentat un numar de 31 produse care au fost jurizate la BIFE-SIM
2015 din cele 47 anuntate.
Comisia pentru jurizare a acestor proiecte a fost compusa din :
 Prof. Dr. ing. Marina Cionca - Director cercetare Stiintifica "Eco-design de mobilier,
restaurare si certificare in Industria Lemnului, Univ. Transilvania Brasov – Presedinte
de comisie;
 Conf. Dr. Arh. Dumitrescu Carmen Stefania, Facultatea Arhitectura de interior, Univ.
Ion Mincu Bucuresti;
 Ing. Rodica Sfaca - Director general S.C. RONEX S.R.L. Bucuresti;
 Designer Mariana Conea – Director general S.C. EVERART S.R.L.;
 Ing. Andrei Traistaru - Sef birou proiectare S.C. LEMET S.R.L. ;
 Arh. Dan Mihai - S.C. ROMEXPO S.A. Bucuresti ;
 Sef lucrari dr. ing. Alin Olarescu, Facultatea de Ingineria Lemnului, Universitatea
Transilvania Braşov
Notarea proiectelor s-a efectuat acordandu-se note de la 1 la 10.
In urma analizei proiectelor prezentate s-au acordat urmatoarele premii :
Premiul 1 – produs “Wood W chair” – nota 9.43_ – d-lui. Vlad Alexandru OANĂ – student an
III Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, Fac. Arhitectură;
Premiul 2 – produs “Comoda-biblioteca” – nota 9.14 – d-rei Anamaria BARBU, absolventă
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, Fac. Arhitectură de Interior;
Premiul 3 – produs “Comoda Kameleon” – nota 9.07 – d-rei Cristina Elena VECHIU,
absolventă Universitatea “Gh. Asachi” Iaşi, Fac. Arhitectură;
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Mentiune – produs “Mobilier de joaca pentru copii” – nota 8,86 – d-rei Raisa Scripnic
absolvent Universitatea de Artă şi Design “G. Enescu” , Iaşi, Fac. Design Industrial;
Mentiune – produs “Mobilier Stellar” – nota 8,64 – colectivului : d-nei Ramona Marc si d-lui
Adrian Marc, absolventi Universitatea “Transilvania” Braşov, Fac. Ingineria Lemnului,
absolvenţi Master “Eco-Design de Mobilier şi Restaurare” ;
Mentiune – produs “ansamblul birou Nod si scaun T” – nota 8,43 – d-lui Ciprian Ionuţ
MANDA absolvent Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, Fac.
Arhitectură de Interior;
Mentiune – produs “Scaun măsuţă Flyway” – nota 8.43 – d-rei Ramona Elena Dumitraşcu absolventă Universitatea “Transilvania” Braşov, Fac. Ingineria Lemnului ;
Datorita nivelului ridicat al produselor prezentate, Comisia a decis acordarea suplimentar a
unor Diplome de Merit tuturor participantilor care au obtinut nota egala sau mai mare de 8.
Ca urmare s-au acordat aceste diplome urmatorilor concurenti :
Diploma de Merit – produs “Concept personal Cloud” – nota 8.29 – d-lui Cristian Florin Mircu
- masterand Politehnica Timisoara, Fac. Arhitectura, Sectia Mobilier si Amenajari Interioare ;
Diploma de Merit – produs “Ansamblul VVV modul” – nota 8.14 – d-rei Victoria Valentina
Vulea - masterand Politehnica Timisoara, Fac. Arhitectura, Sectia Mobilier si Amenajari
Interioare ;
Diploma de Merit – produs “Comoda Tol” – nota 8.00 – d-rei Cristina Bulat – absolventa
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, Fac. Arhitectură de Interior;
Diploma de Merit – produs “Set cafea Triangle surprice” – nota 8.00 – d-nei Diana Ianaciuc
Lapusanu

– absolventa Universitatea de Arta si Design Cluj Napoca, Facultatea de Arte

Decorative si Design, doctorand an II; student an 4 la Universitatea Tehnica Cluj Napoca,
Facultatea de Arhitectura ;
Diploma de Merit – produs “Scaun Modus” – nota 8.00 – d-lui Cristian Beniamin Sava –
absolvent Liceul de arta Baia Mare, student an 1 Facultatea de inginerie Centrul Universitar
Nord Baia Mare;
Diploma de Merit – produs “Project Kimod” – nota 8.00 – d-lui Bogdan Stancu – student an
4 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, Fac. Arhitectură de Interior;
Premiul

suplimentar acordat de firma Larix, brand Naturlich a fost decernat d-rei

Victoria Valentina Vulea - masterand Politehnica Timisoara, Fac. Arhitectura, Sectia Mobilier si
Amenajari Interioare, pentru produsul “Ansamblul VVV modul”
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De-a arhitectura vă invită pe 7 noiembrie 2015 la

Întâlnirile De-a arhitectura/De-a arhitectura Talks, ediția a II-a

Conferința face parte din proiectul cultural Întâlnirile De-a arhitectura/De-a
arhitectura Talks, derulat de Ordinul Arhitecților din România - Filiala București în
parteneriat cu Asociația De-a arhitectura. Evenimentul va reuni arhitecți implicați
în educația de arhitectură și mediu construit pentru copii ce vor împărtăși
experiențe bogate desfășurate în Austria, Bulgaria, Croația, Egipt, România, Spania
și Turcia.
Prezentările invitaților din țară și din străinătate, precum și dezbaterile prilejuite
de această conferință sunt o oportunitate de a reflecta și de a acționa pentru a
cultiva relații de încredere între persoanele care se implică în promovarea culturii
mediului construit în sistemul educațional.
Vă așteptăm,
Echipa De-a arhitectura
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De-a arhitectura vă invită la

Case Ciripite - ediția 2015
6-11 noiembrie, Galateca, București
Asociația De-a arhitectura lansează
Case Ciripite 2015, o expoziție de
creație care aduce laolaltă
arhitectura, natura și educația.
Vă invităm să descoperiți Casele
Ciripite vineri, 6 noiembrie, începând
cu ora 19:00, la Galeria de artă
contemporană și design Galateca C.A. Rosetti, nr. 2-4.
Parteneri eveniment: ING, Antonescu PR & Consulting, SOR.
Vă rugăm să confirmați participarea la: oanapopescu@de-a-arhitectura.ro sau
0788 234 575, Oana Popescu.
Vă așteptăm,
Echipa De-a arhitectura
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UAR Central

LANSAREA ALBUMULUI
"CETATEA BRĂILEI. ISTORIC. RECONSTITUIRE. VALORIFICARE"
ÎN CADRUL FESTIVALULUI DE C’ARTE BRĂILA 2015

Muzeul Brăilei "Carol I" vă invită la lansarea albumului Ionel Cândea, "Cetatea
Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" (bilingv română / engleză), ce va avea loc
sâmbătă, 24 octombrie 2015, ora 11.00, în cadrul primei ediţii a Festivalului de C'Arte Brăila
- organizat, în perioada 21 - 24 octombrie 2015, la Casa Tineretului (Calea Calăraşilor nr. 54,
Foaier Etaj 2) de Consiliul Judeţean Brăila şi Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din
România APLER, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila.
Prezintă: arh. dr. Costel Drăgan - arhitectul şef al Judeţului Brăila, arh. Marian Ion
- arhitectul şef al Municipiului Brăila şi prof. univ. dr. Ionel Cândea - managerul Muzeului
Brăilei "Carol I".
Albumul este însoţit de un CD cu planuri şi machetă 3D - autori: arh. dr. Costel
Drăgan şi arh. Marian Ion şi este apărut în cadrul proiectului cultural Editarea albumului
monografic: Ionel Cândea, "Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare", beneficiar al
unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul Arhitecturii" în
anul 2015.
Albumul va fi lansat şi la Bucureşti - la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii
Arhitecţilor din România (luni, 2 noiembrie 2015, ora 16.00), la Cetatea Făgăraş (joi, 5
noiembrie 2015, ora 11.00) şi la ROMEXPO Bucureşti, în cadrul Târgului de Turism al
României (organizat în perioada 12-15 noiembrie 2015 - vom anunţa ulterior data şi ora
lansării).
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Alte informaţii despre proiectul cultural Editarea albumului monografic: Ionel Cândea, "Cetatea
Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare"
Perioada de derulare: martie - 18 decembrie 2015.
Finanţare: 23.000 lei din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul "Timbrul
Arhitecturii".
Concepere şi scriere proiect: Camelia Hristian, muzeograf - şef Serviciul Financiar Contabil şi
Relaţii Publice al Muzeului Brăilei "Carol I" şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului
Brăilei "Carol I".
Manager de proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea, cercetător - managerul Muzeului Brăilei
"Carol I".
Parteneri: Academia Română - Institutul "Nicolae Iorga" București; Academia Română Institutul de Studii Sud-Est Europene București; Academia Română - Institutul de Arheologie
Iași; Eurl A. Manoilesco Architectes - Paris (France); The Isis Press Istanbul (Turcia).
Echipa de proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea - manager de proiect, autor şi concepţie
copertă; arh. dr. Costel Drăgan - consultant ştiinţific; arh. Marian Ion - consultant ştiinţific;
conf. univ. dr. Constantin Ardeleanu - coordonare a versiunii engleze; Camelia Hristian concepere proiect, PR officer şi corector; Rozalia Pîrlitu - tehnoredactor şi DTP; Mariana
Vernescu - responsabil financiar.
Parteneri media: Revista "Arhitectura" a Uniunii Arhitecţilor din România, Radio România
Cultural şi TVR2.
***
Lucrarea și-a propus, pe trei mari secțiuni, să reconstituie cea mai mare și mai importantă
cetate otomană din stânga Dunării de Jos, Cetatea Brăilei, din perspectivă istorică, dar și a
evoluției arhitecturale - de la edificarea (ridicarea) sa, începută de turci în octombrie 1540,
până la momentul demolării ei, în anii 1830-1831, o serie de vestigii ce îi aparțin rămânând
sub nivelul de călcare de astăzi.
Anexând Brăila în 1538, Suleiman Legiuitorul a ordonat și constituirea unei fortificații, începând
cu 1540, dar care nu era gata în 1546. Amplasamentul și aspectul ei de început, precum și
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evenimentele prin care a trecut, i-au pricinuit modificări pe care am încercat să le identificăm,
etapă cu etapă. Cunoaștem, pe cale documentară, cele trei asedii la care a fost supusă în
secolul al XVI-lea, adică cel al lui Ioan Vodă cel Cumplit (mai 1574) și cele în care Mihai
Viteazul prin Banul Manta a lovit în două rânduri - 1594 și 1595 - cetatea, reușind să o
elibereze pentru scurtă vreme. Otomanii, revenind în cetate, o repară - refac zidurile ei
distruse anterior. Un fapt ce a trebuit lămurit este dacă încă din secolul al XVI-lea, adică de la
începutul ei, citadela (cetatea) beneficia și de o fortificație pentru așezarea civilă, așa cum se
înțelege din unele relatări ale evenimentelor de mai sus. În veacul al XVII-lea, cetatea va fi
lovită puternic, în 1659, de Mihnea al III-lea, domnul Țării Românești, care „o arde", după
relatarea lui Miron Costin, la momentul răscoalei sale contra Porții. Odată cu secolul al XVIIIlea, cetatea a fost amplificată, în sensul realizării unui val cu șanț și palisadă care a înconjurat
așezarea civilă. Am analizat dacă aceste lucrări înseamnă un lucru nou sau ele doar reparau și
eventual dezvoltau realități mai vechi. Lovitura puternică primită în 1810, la un veac după
asediul din 1711, se poate „citi" în diferențele ce apar între planul austriac din 1790 și cel
otoman din 1819, ultimul de dinaintea demolării ordonate de ruși. Reconstituirea cetăţii
reclamă cunoaşterea unor documente de arhivă aflate la BOA - Arhiva Otomană de pe lângă
Președinția Consiliului de Miniștri al Republicii Turcia (T.C. Bașbakanlɩk Osmanlɩ Arșivi) - din
Istanbul, ce au fost şi continuă să fie scoase la lumină, la fel cum investigaţiile arheologice de
ultimă oră aduc importante lămuriri problematicii ridicate de o astfel de tentativă.
Un alt segment al lucrării a identificat vestigiile rămase din Cetatea Brăilei, între care dețin un
loc important Pulberăria nouă și hrubele cu caracter militar. Restaurarea acestora, a unora
dintre ele, reprezintă o provocare dintre cele mai importante pentru edilii și locuitorii Brăilei.
Am încercat să identificăm acele suprafețe din aria vechii cetăți unde sunt posibile și
reconstituiri ale elementelor dispărute, de exemplu ale bastioanelor, cel puțin la înfățișarea lor
ultimă, de acum două veacuri (1819). Am beneficiat în acest demers de o nouă și importantă
descoperire din zona de sud a ultimei fortificații: un acces către și dinspre ultimul bastion al
fortificației (val - palisadă - șanț), cu mari șanse de a fi restaurată și astfel pusă în valoare.
Punerea în valoare va însemna un program ce va cuprinde restaurarea unor vestigii rămase
din cetate (Pulberăria nouă, Poterna, Zidul IV - val și șanț cu palisadă; Acces - intrare - ieşire spre bastionul extrem sudic) şi apoi valorificarea sa turistică și muzeistică.
CD-ul include: 1. Planuri istorice; 2. Cetate - Hrube - Pulberărie; 3. Suprapunere cetate peste
planul actual al Brăilei; 4.1. Plan machetă 1790; 4.2. Plan machetă 1819; 4.3. Plan machetă reconstituire; 5. Traseu vizitare obiective Brăila; 6. Borne marcaj laser; 7. Panou afișaj.
Lucrarea este un semnal de salvare, temelia unor proiecte viitoare, un instrument ştiinţific şi
de promovare a celui mai fascinant brand turistic al Brăilei.
Pentru informaţii suplimentare:
Prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I", manager de proiect
0339.40.10.02, 0339.40.10.03
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INVITATIE
Luni, 2 noiembrie 2015, cu începere de la ora 16.00, are loc la Centrul de
Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecţilor din România (str. Jean Louis Calderon,
nr. 48, Sector 2, Bucureşti) lansarea albumului „Cetatea Brăilei.Istoric.
Reconstituire. Valorificareʺ (bilingv română / engleză), Ionel Cândea, Muzeul
Brăilei „Carol I" finanţat de UAR din Fondul "Timbrul Arhitecturii".
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INVITATIE
Vineri, 6 noiembrie 2015, cu începere de la ora 10:30, are loc la sediul
Institutului Naţional al Patrimoniului din str. Prof. Zossima Demarat, nr. 8, Sector
3, Bucureşti, masa rotundă pe tema „I.D. Trajanescu (1875-1964): arhitect,
restaurator, profesor, publicistʺ organizată în cadrul unui proiect finanţat de UAR
din Fondul "Timbrul Arhitecturii". Cu această ocazie va avea loc vernisajul unei
expoziţii dedicate personalităţii arh. I.D. Trajanescu.
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Revista ARHITECTURA

FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE

de Cristian BLIDARIU

Dumnezeu este în detalii, ne spunea teutonicul Mies, sau, mai bine zis, în frumusețea
detaliilor ce nu se văd decât la o citire atentă, în arhitecturile ce se exprimă clar și eficient,
fără proptele și artificii, or, din acest punct de vedere, Expo Milano 2015 nu este un loc al unor
astfel de arhitecturi. Privite dintr-o perspectivă minim critică, exercițiile de PR național și mai
nou chiar corporatist1, deghizate prin arhitectura festivalieră atent selecționată și pusă în
scenă de zecile de comitete de diplomați, cenzori sau simpli ideologi ce regizează de mai bine
de un secol spectacolul expozițiilor mondiale, ne-ar putea face să ne întrebăm în maniera deja
faimoasă a lui John Oliver2: „World Expos! How are they still a thing?”3. O întrebare la care țări
ca Norvegia, Suedia și Canada au răspuns prin neparticipare, bugetele lor publice limitate
nepermițându-le cheltuirea niciunei centime pe ceea ce Jacques Herzog4 considera a fi nimic
mai mult decât un exercițiu propagandistic de vanitate, ce va rămâne în scurt timp specific
doar țărilor nedemocratice aflate în curs de dezvoltare5. Ceea ce nu face mai puțin adevărată o
constatare: cea mai mare parte a țărilor participante au cheltuit bugete colosale pe arhitecturi
iconice, ale căror narative rămân în zona încremenirii în proiect. Elegantul pavilion al Japoniei
este, în acest sens, prin narațiunea pusă în scenă, un inexplicabil exemplu de inadecvare, ce
nu poate fi înțeles decât la fața locului.
În lumina acestor dileme de ordin etic, o țară pragmatică precum Olanda a ales să se prezinte
la World Expo fără un pavilion, preferând varianta mutării per se a unuia din miile de bâlciuri
de duminică, ce animă piețele Amsterdamului sau Rotterdamului, cu produse alimentare
specifice, carusele colorate și scene cu muzică tehno indigenă. Olandezii, de secole adevăraţi
maeștri ai chivernisirii sustenabile a propriilor resurse, au ales să-și articuleze arhitectura, dar
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mai ales discursul la Genius Loci, înțelegând că dincolo de obiecte și bugete, de discursuri
ideologice și narative frumos ambalate, World Expo nu este nimic mai mult decât un World
Fair… Ca țară care și-a depăşit de mult nevoia acumulării de capital simbolic, Olanda, țara
utopiilor de tot felul, și-a asumat cu emfaza tipică misiunea de a troll6-a chiar utopiile
competitoare. Utopii precum cele ale Franței, S.U.A. sau Germaniei, țări ce, depășindu-și
dimensiunea națională, au abordat discursuri didactice, axate pe dimensiunea globală a
resurselor, dar și a consumului.
Olanda nu este însă singura țară7 care și-a micșorat bugetul de participare sau care a ales să
nu construiască un pavilion convențional. Polonia, spre exemplu, a ales să se prezinte cu un
pavilion clădit din lăzi de mere8. Pe partea opusă a promenadei Decumanus, la mică distanță
de pavilionul României9, fascinantul pavilion al Austriei propune, la rândul lui, printr-un
concept cât se poate de clar, executat cu sensibilitatea tipică a romantismului germanic,
probabil cea mai poetică și eficientă punere în scenă a unei resurse naționale. Citând întru
câtva poetica grădinii paradisiace îngrijite de Peter Zumthor pentru Serpentine Gallery, Austria
s-a prezentat la World Expo cu o pădure, transplantată10 cu tot ecosistemul ei de plante,
insecte și mirosuri. În cazul Austriei, arhitectura ce se substituie gestului își pierde atributele
proiective cultural simbolice, reducându-se la funcția ei primară și primordială de limită și
înveliș. Arhitectura există doar pentru a proteja liniștea pădurii de zgomotul lumii exterioare.
Ca și în cazul Olandei, narațiunea Austriei nu mai necesită alte justificări sau trimiteri de ordin
hermeneutic. Poetica acestui gest singular nu se rezumă la o simplă citare a unui ideal de
factură romantică, cât exprimă încrederea în cea mai avansată tehnologie a momentului. O
tehnologie disimulată în valoarea resursei puse în scenă, pentru că, în timp ce alte pavilioane
își consumă resursele și bugetele pe roboți, proiecții sau chiar ecrane led ce înfățișează viața la
țară și utopia „semănătoristă” a viitorului bio, pavilionul Austriei hrănește spațiul expoziției
mondiale cu aer proaspăt…. 62,5 kg de oxigen pe oră, mai exact11.
Din perspectiva noastră românească, ironia neintenționată a pavilionului Austriei este mai mult
decât evidentă. Un exercițiu de PR fabulos, ce șterge, practic, scandalurile transfrontaliere ce
au avut în prim-plan companiile austriece de prelucrare a lemnului. Pentru a completa parcă la
rândul ei acest tablou, asezonat cu defrișări ilegale din parcuri naționale și scandaluri de
corupție la cel mai înalt nivel, România a ales un pavilion pentru care lemnul devine materie
primă, brută, în toate formele lui: bușteni, popi, rigle, scânduri, până la mult hulitul parchet
laminat. Punând pădurea în prim-plan, ca resursă vie, Austria se reîntoarce la origini,
celebrându-le. Prin contrast, ocupând spațiul, tratând peisajul ca un simplu fundal pentru
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arhitectura modernă/ tradițională, România se îneacă, din nou, în viziunea unui viitor ce nu se
poate rupe de tradiție decât contrafăcând-o. Or, devine mai mult decât evident că, în cazul
României, drumul spre iad este pavat cu bune intenții. În ciuda bine-venitului concurs de
soluții, ce a adus în față un arhitect a cărui operă nu poate fi contestată, execuția deficitară și
lipsa de viziune a comisarului general, dar mai ales inadecvarea față de moment și față de
filosofia temei date fac ca România să continue să se împiedice în multitudinea de detalii
stufoase și, mai ales, în proptele ideologice sau narative pe care și le impune, rămânând din
păcate în zona notelor de subsol. Uneori cele mai frumoase detalii/ arhitecturi sunt cele ce nu
există.
NOTE:
1 Expo Milano 2015 este prima expoziție mondială la care a fost permisă participarea cu pavilioane de
mari dimensiuni a partenerilor/ sponsorilor corporatiști. Astfel, în timp ce o serie de țări fie nu au
participat, fie au ales să primească un pavilion generic în una din cele 6 zone tematice special
concepute și etichetate, o serie de mari companii și-au prezentat propria viziune asupra temei Feeding
the Planet, Energy for Life.
2 Probabil cel mai important comentator politic american/ comic al momentului, John Oliver, v. Last
Week Tonight (HBO).
3 Segment de trei minute din emisiunea lui John Oliver în care este argumentată in extenso irelevanța
în contextul actual a unor concursuri de tip Miss America Beauty Pageant sau chiar a filosofiei lui Ayn
Rand.
4 Herzog&de Meuron a definit masterplanul Expoziției Mondiale de la Milano; urmărind o schemă
spațială cu organizări de-a lungul a două bulevarde de tip Cardo și Decumanus, masterplanul a generat
ceea ce se dorește a fi cea mai mică și sustenabilă amprentă la sol a vreunei expoziții mondiale.
5 Interviu UNCUBE preluat din DEZEEN, www.dezeen.com/2015/03/30/milan-expo-2015-obsoletevanity-fair-jacques-herzog/
6 În jargonul internetului, trollul este o persoană ce seamănă discordie formulând argumente
supărătoare în news-grupuri, forumuri și zone de discuții.
7 România și-a redus bugetul alocat ultimelor participări la World Expo, de la 8 mil. de euro (2005), la
5,6 mil. de euro (2010), la 3,5 mil. euro (2015).
8 Moment ce ne aduce în memorie mărul de plastic al României de la Expo Shanghai, dar ne și trezește
la realitatea în care cea mai mare parte a merelor din supermarketurile României este de proveniență
poloneză.
9 România s-a prezentat în premieră cu un proiect selecționat în urma unui concurs național, proiect
ce, ca și în cazul pavilionului Austriei, a canalizat dimensiunea ecologică a peisajului cultural local.
Pavilionul îmbină astfel, printr-o arhitectură de lemn ce citează tipologii formale de la gurile Dunării,
tradiția și modernitatea, meşteşugul și înalta tehnologie.
10 Locul originar al fragmentului de pădure nu este specificat.
11 http://www.expoaustria.at/en/austrias-participation/pavilion/concept.html.
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Agerpres

Municipiul Roman a fost reprezentat la Bruxelles,
la Săptămâna Europeană a
Oraşelor şi Regiunilor

În perioada 14-15 octombrie 2015 primarul Municipiului Roman, Laurenţiu Dan
Leoreanu, a participat la cea de-a XIII-a ediţie a Săptămânii Europene a Oraşelor şi Regiunilor OPEN DAYS 2015 şi la Ceremonia comună a primarilor ce au aderat la CONVENŢIA PRIMARILOR şi
la iniţiativa ADAPTAREA PRIMARILOR (Mayors Adapt), evenimente ce au avut loc la Bruxelles,
Belgia. Primarul Laurenţiu Dan Leoreanu a fost prezent la sediul Comitetului Regiunilor, în data de
14 octombrie, la un workshop - dezbatere intitulat "Modernizarea oraşelor europene mici şi mijlocii
prin măsuri inteligente şi durabile - provocări actuale şi perspective pentru viitor", organizat cu
prilejul Open Days 2015 de Agenţia pentru Dezvoltare Nord - Est din România.
Subiectele abordate au vizat rolul Convenţiei Primarilor în dezvoltarea durabilă a
comunităţilor, aspecte relevante şi lecţii învăţate din proiectele urbanistice finanţate din POR 2007
- 2013, soluţii sustenabile în dezvoltarea şi regenerarea urbană, rolul oraşelor în implementarea
strategiilor de specializare inteligentă şi modele de realizarea coeziunii teritoriale.
În data de 15 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bruxelles, primarul Laurenţiu Dan
Leoreanu, alături de citymanagerul Municipiului Roman, Ovidiu Bojescu, a participat la Ceremonia
de bun venit adresată oraşelor mari şi mici angajate în procesul de tranziţie către o economie
verde şi în acţiuni pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, în cadrul iniţiativelor
Comisiei Europene - Convenţia Primarilor şi Mayors Adapt. Municipiul Roman a aderat la Convenţia
Primarilor prin Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 2014 şi şi-a asumat angajamentul de a
elabora, implementa şi dezvolta un "Plan de Acţiune privind Energia Durabilă", la nivel local, în
cadrul Strategiei privind Schimbările Climatice.
Evenimentul de la Bruxelles a marcat şi lansarea unui nou Pact al Primarilor care va avea
un nou obiectiv de reducere cu cel puţin 40% a emisiilor de CO2 până în 2030, care include pilonii
de atenuare şi adaptare prin integrarea Pactului Primarilor la mişcarea Adaptarea Primarilor Mayors Adapt şi care va ajunge la un domeniu de aplicare global (participarea autorităţilor locale
din întreaga lume).
Proiectele realizate până în prezent în municipiul Roman pentru a accede la statutul de
oraş verde sunt: microhidrocentrala de pe râul Moldova, programul "Casa Verde" - pentru spital,
Sala Sporturilor şi Liceul cu Program Sportiv, Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din
judeţul Neamţ, depozitul pentru deşeuri electrice şi electronice, programul de înfiinţare de noi
parcuri şi spaţii verzi, izolarea termică a unor şcoli, a unor blocuri de locuinţe, extinderea
iluminatului public şi schimbarea lămpilor incandescente cu lămpi cu leduri.
"Lucrăm la un proiect pentru sesiunea 2016 - 2020, pentru reabilitarea iluminatului public în
totalitate, în tot oraşul, cu un iluminat inteligent. Mai sunt şi alte proiecte, care se vor regăsi în
cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană", a precizat Laurenţiu Dan Leoreanu, primarul
municipiului Roman. Administraţia locală are în vedere şi amenajarea unei piste pentru biciclete
odată cu organizarea esplanadei de pe malul râului Moldova, astfel încât bicicliştii vor putea
traversa din cartierul ANL Vasile Lupu până în zona Kaufland - cartierul Petru Rareş.
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Revista Construcțiilor

PROJECT-THC:
Muzeul de Arta Populara prof. dr. Nicolae Minovici.
Reabilitare si consolidare

Beneficiar: Municipiul Bucuresti
Constructor: SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL
Proiectant: SC POLARH DESIGN SRL
Diriginte santier: SC PROJECT-THC SRL
Proiectul de fata urmareste valorificarea patrimoniului istoric al Bucurestiului, obiectivul sau
general fiind consolidarea, reabilitarea, protejarea si valorificarea durabila a monumentului Muzeul
Nicolae Minovici
Istoricul cladirii
La capatul soselei Kiseleff, in partea de nord a Capitalei, a fost ridicata in 1905 una dintre cele mai
remarcabile case in stil romanesc ale Bucurestiului, proiectata de arhitectul Cristofi Cerchez, la
solicitarea si indrumarea prof. dr. Nicolae Minovici.
Constructia, astfel rezultata, asociaza arhitectura locuintei romanesti fortificate, de tip cula, cu
elemente de arhitectura populara, precum: prispa, scara exterioara, foisorul, carora li se insereaza
elemente decorative de sorginte brancoveneasca.
Cladirea a adapostit colectia de arta a familiei Minovici, care numara la debut 5.450 obiecte de arta
populara sau derivate ale acesteia, precum tesaturi, costume, obiecte din lemn, obiecte din
ceramica, icoane, oua incondeiate etc.
Pe data de 17 iulie 1937, potrivit actului de donatie autentificat de Tribunalul Ilfov, cladirea cu
patrimoniul sau muzeal si insotita de 13.878 mp este donata de catre familia Minovici Primariei
Munici-piului Bucuresti.
Dupa mai multe schimbari ale Administratorului si deposedari de patrimoniu, in urma Hotararii de
Guvern nr. 806 din 2 decembrie 1997, ansamblul imobiliar „Vila Minovici“ si “Colectia de arta
populara dr. Nicolae Minovici” revin, in alcatuirea lor de astazi, in proprietatea publica a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti.
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Situatia actuala
Muzeul de arta populara „Prof. Dr. Nicolae Minovici“
In prezent, cladirea este clasata ca monument istoric cu gradul de importanta A. Muzeul, insa, nu
mai functioneaza din 2004, din cauza degradarii structurale, care ar pune in pericol atat eventualii
vizitatori cat si personalul sau.
Cladirea este compusa dintr-un subsol partial, parter si un etaj continuat cu foisor, pe o structura
alcatuita din zidarie portanta din caramida, cu plansee din lemn si sarpanta inalta, pe scaune,
invelita cu tigla solzi.
Parterul este compus dintr-o sala mare, in care accesul se face din doua parti direct din exterior,
pe o parte si alta fiind asezate celelalte incaperi ale acestui nivel si scara interioara. Asemeni
culelor din care vila este inspirata, intrarile in casa sunt aparent ascunse si bine protejate, cu
accese distincte la parter si etaj, ceea ce poate sa asigure o functionare distincta a celor doua
niveluri.
Etajul, cu doua mari incaperi centrale si cu celelalte lateral, se deschide pe doua parti catre
exterior, printr-o spectaculoasa logie de factura brancoveneasca, in care accede scara exterioara.
Acest spatiu este deschis cu coloane care sunt legate cu arcade bogat ornamentate.
Balconul, avand componente din lemn, este preluat si pe fatada opusa, spre parc, acolo unde se
inalta foisorul ce domina cladirea. Este indiscutabil ca in intentia arhitectului Cristofi Cerchez a
existat dorinta unei preluari in plan a casei boieresti cu parterul alcatuit din spatii destinate
depozitarii si serviciilor, inclusiv bucataria orientata spre nord, iar in etajul protejat fiind amplasata
locuinta cu spatii de zi – camera de oaspeti, sufrageria, camera de cafea si spatiul de noapte –
dormitorul legat de camera de toaleta. Ca tampon intre zona de zi si cea de noapte, exista micul
paraclis plasat spre rasarit, boltit si bogat decorat. Peste acest incantator spatiu cu destinatie
liturgica se inalta foisorul, ca amintire a vechilor clopotnite medievale. Plafonul foisorului este
pictat in fresce cu arabescuri, iar de jur imprejur existau, initial, 40 de clopotei de cristal care
marcau ineditul edificiului.
Podul, prin intermediul caruia se face accesul in foisor, este format dintr-o sarpanta inalta pe
scaune si ofera toate conditiile pentru amenajarea unei mansarde in care sa poata fi organizate
spatiile de birou ale muzeului. Arhitectura austera a culei este indulcita cu agrementarea fatadelor
cu elemente apartinand peri-oadei brancovenesti, cunoscuta pentru bogatia ornamentului si
performantele pietrariei, care prelucreaza intr-o desavarsita tehnica in similipiatra coloane,
balustrade si ancadramente pentru ferestre si usi, puse in contrast cu albul campurilor tencuite, cu
caldura lemnului si broderia delicata a fierului. Culoarea puternica a invelitorii ceramice vine sa
completeze armonia compozitionala a arhitecturii monumentului.
Atelierul de restaurare
In prezent, in partea de sud-vest a incintei muzeului se gaseste o constructie – parter recenta,
care adaposteste un mic atelier de restaurare a obiectelor de patrimoniu ale muzeului. Constructia
cu o suprafata de 65,5 mp (54,18 mp utili), are o forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile
de 4,88 m x 13,43 m, este in zidarie de caramida si acoperita cu sarpanta in 4 ape.
Proiectul are ca scop, in afara restaurarii si consolidarii, punerea in valoare a monumentului. Astfel,
toate lucrarile ce se vor intreprinde in acest sens, in special amenajarea iluminatului exterior si a
spatiului verde, trebuie sa aiba in vedere un aspect foarte important, anume faptul ca monumentul
nu poate trai fara cadrul in care a fost conceptul initial.
Lucrari la Muzeul de Arta Populara “prof. dr. Nicolae Minovici”
Lucrari de consolidare, rezistenta si restaurare – arhitectura
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Proiectul de arhitectura urmareste sa readuca monumentul la aspectul sau initial in toate
componentele de plan, arhitectura si decoratie, marcand parcursul sau in timp prin urmatoarele:
- Fixarea tencuielii originale, cu refacerea lacunelor cu mortar de var;
- Planseele din lemn de peste parter si peste etaj se vor consolida si se vor trata ignifug si
antiatacuri biolo-gice, dupa desfacerea plafoanelor existente din rabit. Ulterior se vor reface
plafoanele de peste parter si peste etaj cu gips-carton, pentru sporirea rezistentei la foc si vor fi
finisate cu var;
- Restaurarea si remontarea tamplariei interioare si exterioare si protejarea acesteia contra focului
si a atacurilor biologice;
- Refacerea balcoanelor din lemn de stejar – grinzi, podina, balustrade, mana curenta dupa
modelul existent, conform detaliilor. Elementele din lemn vor fi protejate contra focului si a
atacurilor biologice;
- Restaurarea stalpilor si grinzilor din lemn de stejar din exterior si protectia acestora contra
atacurilor biolo-gice si a focului;
- Restaurarea scarilor din piatra si a celor interioare din lemn; scarile din lemn vor fi protejate
contra focului si a atacurilor biologice;
- Restaurarea streasinii din lemn de stejar conform detaliilor originale;
- Realizarea unui sistem de iluminat exterior pentru punere in valoare a monumentului.
Respectand arhitectura initiala cu solutii de iluminat originale, se vor reconditiona si reutiliza
plafonierele confectionate din ceramica populara, care vor fi reechipate cu surse fluorescent
compacte, cu aspect de bec cu incandescenta, cu puteri echivalente la flux luminos.
Candelabrele din fier forjat sau alama se vor reconditiona si reutiliza. Va fi evitat iluminatul
muzeistic modern (cu spoturi orientabile pe sina de curent), in favoarea pastrarii caracterului initial
al perioadei si specificului vilei. Acest deziderat va fi realizat prin utilizarea unor candelabre in
acelasi stil, mai ample, (cu un numar de surse mai mare), cu care se va obtine o iluminare
superioara, necesara pentru punerea in valoare a colectiilor de arta populara, fara a altera aspectul
arhitectural original al monumentului.
In salile de expunere de la parter, iluminatul muzeistic va fi realizat si prin montarea unor spoturi
orientabile pe rama metalica perimetrala a candelabrelor recon-ditionate.
Iluminat decorativ fatade
Logia de la etaj va fi iluminata cu proiectoare, asigu-randu-se un iluminat indirect (baie de
lumina). La fel se va proceda in foisor. Coloanele se vor profila pe fundal luminos. In interiorul
vilei, deasupra ferestrelor si usilor de acces, se vor monta reflectoare cu LED, care vor realiza un
iluminat filtrat prin trafourile ornamentale. Pentru acoperisul foisorului se vor utiliza proiectoare cu
LED, care vor spala cele 4 ape ale acestuia.
Lucrari de componente artistice
- Curatarea suprafetelor interioare si exterioare cu pictura, restaurarea acesteia si completarea ei;
- Restaurarea sistemului de clopotei de cristal care impodobea foisorul;
- Curatirea ancadramentelor si a coloanelor din piatra artificiala;
- Restaurarea stemei de pe fatada cu intrarea;

38

- Restaurarea grilelor metalice originale si inlocuirea celor noi cu copii dupa modelele existente in
documentatia istorica;
- Restaurarea profilelor de cornisa.
Lucrari de arhitectura – atelier de restaurare
Pentru a asigura o buna functionare a acestui atelier este necesara o reabilitare functionala si
tehnica, ceea ce presupune urmatoarele lucrari:
- Climatizarea spatiilor, pentru o mai buna conservare a obiectelor de patrimoniu;
- Refacerea finisajelor interioare si exterioare. In cele doua incaperi, in care se vor desfasura
activitati de restaurare a unor obiecte grele din piatra/similipiatra, se va turna o pardoseala de
uzura (epoxidica) iar peretii si tavanele vor fi finisate cu vopsea lavabila pe glet de ipsos. Grupul
sanitar va fi finisat cu gresie, faianta si vopsitorie lavabila si echipat cu obiecte sanitare. Holul
accesibil publicului va fi finisat cu pardoseala de granit iar peretii si tavanul cu vopsea lavabila pe
glet de ipsos.
Lucrari de arhitectura – muzeu familia Minovici
Se propune restaurarea acestui corp pentru a adaposti un mic muzeu dedicat familiei Minovici.
Muzeul, unde se vor expune panouri/fotografii de epoca, va fi accesibil publicului.
Pentru destinatia de muzeu al familiei, iluminatul va fi realizat cu candelabre recuperate si
restaurate din muzee, care nu se mai utilizeaza in locatia principala.
Candelabrele vor fi echipate cu surse fluorescent compacte. Se prevad prize cu contact de
protectie pentru iluminat si curatenie.
Lucrari de arhitectura – amenajari exterioare
Pentru a permite un circuit tematic in parcul Vilei Minovici trebuie refacut, de asemenea, sistemul
de alei, conform fotografiilor de epoca, montat un sistem de iluminat exterior si restaurate
obiectele de arta din incinta. In acest sens, au fost propuse urmatoarele lucrari:
Confectionarea si montarea portii de acces din lemn (conform fotografii de epoca), tratata ignifug
si contra atacurilor biologice. Poarta care va avea 3 stalpi cu sectiune patrata va fi acoperita cu o
sarpanta in 4 ape si cu o invelitoare din sita. Distanta intre primii doi stalpi va permite, ocazional,
accesul carosabil.
Restaurarea obiectelor decorative din similipiatra: felinare, banci din similipiatra, fantana
decorativa, jardiniere;
Montarea unei platforme dalate in jurul muzeului si refacerea sistemului de alei, conform
fotografiilor de epoca;
Realizarea unui acces pentru vizitatori pe latura de est a incintei, printr-o poarta dupa modelul
celei originale.
Initiativa Municipiului Bucuresti de a consolida si reabilita monumentul Muzeu Nicolae Minovici
urma-reste valorificarea patrimoniului istoric al Bucurestiului prin conservarea si restaurarea
acestuia si mentinerea stilului arhitectonic traditional.
Totodata, prin readucerea in circuitul turistic a acestui important obiectiv va spori atractivitatea
Capitalei si va creste competitivitatea regiunii Bucuresti-Ilfov.
Autor: Simona-Gabriela Croitoru, consultant Resurse Umane – PROJECT-THC SRL

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 119 – octombrie 2015, pag. 64
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ANUNȚ
Lansarea concursului national pentru selectarea proiectului care va reprezenta
Romania la Expozitia Internationala de Arhitectura - la Biennale di Venezia 2016

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Roman si Uniunea Arhitectilor
din Romania organizeaza concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta Romania la cea dea 15-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia, concurs public de
creatie deschis participarii autorilor individuali sau reuniti in colective ori organizatii ne-guvernamentale
de profil.
În anul 2016, proiectul care va reprezenta Romania la cea de-a 15-a editie a Expozitiei
Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia la sectiunea Participari Nationale, se va realiza in
doua spatii expozitionale: Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale si Noua Galerie a Institutului
Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia.
Editia din 2016 a Bienalei se va desfasura in perioada 28 mai - 27 noiembrie 2016, cu previzionare
pentru specialisti si presa in zilele de 26 si 27 mai 2016.
In vederea indeplinirii scopului concursului vor fi constituite un Juriu si o Comisie de solutionare a
contestatiilor. Componenta acestora, precum si regulamentele de organizare si functionare vor fi
aprobate prin ordin al ministrului culturii si vor fi comunicate pana la data de 1 decembrie 2015.
Pentru a participa la concurs, solicitantul trebuie sa depuna un proiect care sa contina
documentatia obligatorie prevazuta in Regulamentul de organizare a concursului afisat pe paginile de
internet ale Ministerului Culturii: www.cultura.ro, Ministerului Afacerilor Externe: www.mae.ro,
Institutului Cultural Roman: www.icr.ro si Uniunii Arhitectilor din Romania: www.uarconcursuri.org. Nu
pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului,
angajati ai institutiilor organizatoare, membrii juriului si cei ai comisiei de solutionare a contestatiilor
sau membrii familiilor acestora, pana la gradul al doilea, inclusiv. Membrii juriului si ai comisiei de
solutionare a contestatiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi
inscrise in concurs.
Inscrierea la Concurs se va realiza fara taxa, prin depunerea documentatiilor la sediul Uniunii
Arhitectilor din Romania din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucuresti, pana
la data de 20 ianuarie 2016, ora 17.00.Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele
care nu respecta cerintele impuse de organizatori si cele care vor ajunge la U.A.R. la o data ulterioara
datei mentionate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate in considerare.
Relatii suplimentare la:
secretariat@uarconcursuri.org
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Locuință cu spații spectaculoase
amenajate într-o fostă biserică

Spatiulconstruit.ro

Daca va plac vitraliile frumos ornate si spatiile ample ale lacasurilor de cult atunci cu siguranta veti
fi impresionati de acest proiect de reconversie al unei vechi biserici intr-o locuinta moderna si
confortabila. Linc Thelen Design si Scrafano Architects s-au ocupat de revitalizarea cladirii din cartierul
Little Italy, ce dateaza de la inceputul secolului trecut. In cadrul proiectului de reconversie s-a avut in
vedere pastrarea catorva elemente caracteristice bisericii, precum ferestrele in arc gotic si vitraliile,
peretii din caramida si forma generala a acoperisului.
Desi spatiile de la interior au fost complet transformate pentru a se potrivi cerintelor de confort actuale,
exteriorul are aceeasi fatada in culori bej cu ancadramente la ferestre si piatra in zona soclului si la

colturile cladirii, astfel incat sa se pastreze estetica celorlalte cladiri invecinate, a caror stil variaza de la
cel Victorian pana la cel Neo-Renascentist.
Interioarele au fost recompartimentate pentru a crea spatiile necesare noii case. Astfel au fost
construite pe langa zona de zi, sapte dormitoare, sase bai si o serie de spatii conexe pentru depozitari,
zone de lucru, spatii de joaca, etc. Elemente care amintesc de trecutul cladirii sunt prezente in toate
incaperile, fie ca vorbim de ferestrele cu vitralii si peretii din caramida aparenta sau de nisele si galeriile
care acum sunt folosite de copii ca spatiu preferat de joaca sau zone linistite in care se retrag sa
citeasca.

Cel mai spectaculos spatiu din casa este zona de zi, amenajata in nava centrala a bisericii beneficiind
de tavane ample, puse in evidenta cu ajutorul structurii din lemn pastrata la vedere. Initial acest spatiu
avea un tavan fals, dar arhitectii au preferat sa il scoata tocmai pentru a pune in valoare formele
cladirii si ale acoperisului. Zona de zi cuprinde o bucatarie deschisa cu o insula ce poate fi folosita si ca
bar, amplasata in fata semineului si a zonei de discutii. Locul de luat masa a fost retras pe o laterala a
incaperii dar este suficient de generos pentru a fi folosit si la mesele festive.
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Dormitoarele se gasesc la etaj si sunt accesibile prin intermediul unei scari si al unei pasarele.

Particularitatile proiectului si ale spatiului pe care il aveau la dispozitie au impus realizarea unui
mobilier integrat, pe comanda si o grija in plus atunci cand s-au refacut traseele de instalatii
pentru a functiona conform noii organizari interioare.

Mai multe informatii gasiti la www.inhabitat.com.
Traducere si adaptare: Arh. Raluca Popa
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Turnul Sfatului

Dezbaterea publică pentru noul spital de 25 mil. euro s-a încheiat.
Finanțarea va veni dintr-un credit extern

de Traian DELEANU

Lansată la începutul lunii august, dezbaterea publică referitoare la caracteristicile
urbanistice ale noii Unități de primire a urgențelor nu a înregistrat nicio sesizare sau
contestație, se arată în raportul publicat de administrația locală. Proiect estimat la 25 de
milioane de euro, viitoarea unitate este un proiect al Consiliului Județean Sibiu. Potrivit
proiectului, la intersecția străzilor Izvorului și Hermann Oberth va fi construită o nouă unitate
de primiri urgențe, într-o clădire cu șase niveluri, heliport și parcare subterană, printre altele.
Noua clădire va adăposti și alte secții ale Spitalului Clinic Județean.
”Nimeni – nimic de zis”
Potrivit raportului publicat pe site-ul Primăriei Sibiu pe urma dezbaterii publice
referitoare la noul spital, în primele zile ale lunii august au fost transmise adrese către vecinii
din imediata apropiere, inclusiv a celor care locuiesc pe strada Bâlea (nr. 2). Constantin Noica
(2,4 și 6), respectiv strada Fabricii nr. 2, scările A, B și C. ”După perioada alocată pentru
transmiterea eventualelor nemulțumiri nu au fost înregistrate sesizări scrise sau verbale.
Direcția de amenajarea teritoriul și urbanism, responsabilă de informarea și consultarea
publicului pentru documentațiile de urbanism, consideră procedura încheiată. În acest sens,
supune spre aprobarea Consiliului local prezentul raport, care va face parte integrantă din
raportul de specialitate”, se arată în raportul semnat în cursul zilei de luni de Ioana Urdea,
arhitectul șef al Sibiului.
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Proiect de 25 de milioane de euro: spital cu heliport
Denumită ”Unitate de primiri urgențe și centru integrat de tratare a urgențelor
majore”, proiectul Consiliului Județean prevede construirea unei clădiri cu o amprentă la sol de
peste 2.400 de mp și cu o arie desfășurată de peste 13.600 de mp, în ”colțul” dintre străzile
Izvorului și Hermann Oberth. Altfel spus, între actuala clădire unde funcționează administrația
Spitalului județean, prin spatele Centrului de transfuzii și până în dreptul Policlinicii
stomatologice. Clădirea ar urma să aibă zone cu înălțimi diferite, pornind de la parter și
parter+1 (în partea dinspre curtea Spitalului județean) și până la parter + patru etaje + etaj
retras.
Viitoarea clădire propusă ar urma să adăpostească mai multe secții: unitatea de
primiri urgențe, anestezie terapie intensivă, bloc operator, neurochirurgie, ortopedie,
cardiologie și o structură de ”primire pacienți pentru elicopterele SMURD”.
Unitatea de Primiri Urgențe propusă ar urma să aibă spații separate pentru triajul pacienților,
decontaminare și deparazitare, o cameră de resuscitare, o sală de evaluare și tratament
imediat, o sală de observație și una de ”gipsare”. Totodată, în afara rezervelor pentru izolare,
ar urma amenajate spațiile necesare unui computer tomograf, un laborator de investigații
paraclinice și o cameră pentru pacienții decedați. Secția ATI ar urma să aibă 33 de paturi,
blocul operator – șase săli de operație, iar Cardiologia ar beneficia de 20 de paturi, Ortopedia
și Neurochirurgia – de câte 30. Structura de primire a pacienților pentru elicopterele SMURD
este, însă, condiționată de modul în care va fi aprobată clădirea.Pentru realizarea unei astfel
de clădiri va fi necesară dezafectarea unor imobile considerate de importanță redusă.
Estimările inițiale amintesc că sumele necesar de a fi investite în noua structură spitalicească
vor fi de aproximativ 25 de milioane de euro. La subsolul clădirii ar urma amenajate 70 de
locuri de parcare, iar intersecția străzilor Izvorului și Hermann Oberth ar urma să fie
reglementată printr-un sens giratoriu.
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Banii: dintr-un credit de la BM sau BERD
Banca Mondială sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sunt cele două
instituții cu care autoritățile județene au demarat discuții în vederea identificării surselor de
finanțare. ”În mare măsură, autorizațiile și avizele de care este nevoie pentru demararea
acestui proiect sunt obținute. În ceea ce privește asigurarea finanțării, conducerea Consiliului
Județean și cea a Spitalului au avut mai multe discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai
BERD, discuții destul de avansate. Decizia Consiliului Județean este de a include într-un viitor
credit și fondurile necesare și altor lucrări pentru Spitalul Clinic Județean”, declară Vasile
Spinean, managerul celei mai mari unități spitalicești din județ. Potrivit lui, din creditul aflat în
curs de negociere, autoritățile județene intenționează să ridice atât noua Unitate de primiri
urgențe, cât și să reabiliteze alte două clădiri în care funcționează diferite secții. Este vorba de
clădirea ”de la stradă”, cel mai vechi pavilion al instituției (construit în 1859 și unde
funcționează secțiile clinice Medicală I și II) și clădirea fostei maternități. ”Acest lucru este
agreat și de către finanțatori, ca toate cele trei lucrări să fie susținute din același credit”, mai
spune Vasile Spinean.
Noul spital, gata în trei ani
Deocamdată nu există un termen asumat până la care să fie finalizată procedura negocierilor
pentru creditul în discuție, dar un termen de finalizare a noii Unități de primiri urgențe există:
este vorba de trei ani de la momentul demarării lucrărilor.
Sursă foto strada Izvorului: Google Street View

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!
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