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

SEMNAL 1
tehnoredactare: Ana DONȚU

TRIENALA DE ARHITECTURĂ
EAST CENTRIC

SEMNAL 2

GIS - EXPO CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DE
ARHITECTURĂ DE INTERIOR ȘI DESIGN INTERIOR

tehnoredactare: Krista SZÖCS

Uniunea Arhitecților din România și Revista „Arhitectura” vă invită să vă
înscrieți la un eveniment devenit deja tradițional în rândul arhitecților și
profesioniștilor din instalații și construcții: GIS 2016, un important forum de
arhitectură de interior din Europa de Est, organizat la București în perioada 2223 martie, cu participarea arhitecților din 15 țări și a Consiliul European al
Arhitecților de Interior.
Organizat de ABPlus Events în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România
și proevent, GIS aduce în premieră în România, în calitate de Invitat special, în
deschidere, unul dintre cei mai renumiți arhitecți finlandezi, arh. Rainer
Mahlamäki, și pe arh. Jan Geysen, Vice Președinte ECIA-Consiliul European al
Arhitecților de Interior. Camera Arhitecților din Bulgaria (CAB) este
reprezentată la GIS de arh. Nicholas Galabov, vicepreședinte, fost coordonator
de arie tematică „Arhitectura și calitatea vieții”, ACE - Consiliul Arhitecților
Europeni, premiat în Bulgaria și SUA pentru contribuția profesională deosebită.
GIS întrunește la București arhitecți și designeri de interior din Finlanda,
Thailanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Slovenia, Olanda, Bulgaria,
Portugalia, Belgia, Cehia, Grecia, Ungaria, Israel și România, câștigători ai celor
mai recente ediții ale competițiilor internaționale, alături de peste 250 de
arhitecți din toate filialele OAR din țară selecționați pe baza portofoliului de
lucrări din ultimii 3 ani. O serie de momente speciale completează prezentările
în programul GIS din acest an.
Revista ”Arhitectura” devenită din 2015 partener media principal la
expoconferințele organizate de ABPlus Events – GIS, INGLASS, LAUD și RIFF – va
avea o prezență care sperăm să fie remarcată de participanți, alături de care
sărbătorim 110 ani de la apariția primului său număr, ianuarie-februarie 1906.
Data: 22-23 martie 2016
Loc: Radisson Blu Hotel, Sala Atlas Ballroom
Acces: doar pe bază de invitație. Înregistrarea participării se poate realiza
online, pe site-ul www.bucharest.iegis.eu

CONCURSUL NAȚIONAL
DE DESIGN PENTRU MOBILIER

SEMNAL 3

Concursul National
de Design pentru Mobilier
Ediţia a XIV – a
Organizator:
Asociaţia Producătorilor de Mobila din România (APMR)

Mic mobilier
Perioada de desfaşurare : (1 martie – 18 septembrie 2016)
Produsele vor fi expuse într-un stand special amenajat la :

Targul Internaţional de Mobila BIFE-SIM Bucuresti in perioada 14 – 18 septembrie 2016
Complexul expoziţional ROMEXPO
Participanti :
§
Arhitecti, designeri, specialisti in industria de mobilă,
§
Elevi si studenţi care efectuează studii de specialitate din domeniul designului si industriei mobilei.
Termen final de înscriere : 4 aprilie 2016
Concursul se va desfaşura în doua etape:► Etapa 1 : Creatie – termen final prezentare proiect : 31 mai 2016
Premiul I : 2.000 lei
Premiul II : 1.500 lei
Premiul III : 1.000 lei
Menţiuni : 500 lei.

► Etapa 2 : Prototip – termen final : 12 septembrie 2016

Conditii de participare

Premiul I : 4.000 lei
Premiul II : 3.000 lei
Premiul III : 2.000 lei
Menţiuni : 1.000 lei

Înscrierea şi obtinerea caietului de sarcini prin achitarea taxei de înscriere
- profesionişti – 50 lei, studenti - 25 lei
Achitarea taxei de înscriere se poate face:
- direct la sediul APMR - Str. Academiei nr.7, mezanin, sector 1, Bucureşti 010011
- prin virament bancar sau prin mandat poştal in contul cod IBAN RO46CITI0000000825099018,
CUI RO 7613800, CITIBANK EUROPE plc. Dublin, Calea Victoriei 145, Bucuresti, beneficiar
APMR, precizand “TAXA DE ÎNSCRIERE”, nume, adresa, telefon si obligatoriu transmiterea prin
e-mail la adresa apmobro@yahoo.com a copiei confirmarii platii
Parteneri:
S.C. ROMEXPO S.A.
Universitatea de Arhitectura şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti (UAUIM) - Facultatea de Arhitectura de Interior
Universitatea „Transilvania” Braşov-Facultatea de Ingineria Lemnului
Societatea Designerilor Profesionisti din Romania (SDPR)
Parteneri media : Revista MOBILA si MAGAZINUL MOBILEI
Sponsor principal: S.C. EGGER ROMÂNIA S.R.L.
Sponsori: ALRO INTERNATIONAL S.R.L., ARDUDANA S.A., DESIGN FOR LIFE S.R.L., FAMOS S.A., LEMET
S.R.L., MOBILADALIN S.R.L., MS MASINI PENTRU FABRICAREA MOBILEI S.R.L., OVI PROD COM S.R.L.,
PURE HOME COLLECTIONS S.R.L., QUADRA INVEST S.A., ROBERT BOSCH S.R.L., SESSIO.EU S.R.L.,
SORIN MIHAI UTILAJE S.R.L., TAPARO S.A., USTÜNKARLI COMERŢ S.R.L…

SEMNAL 4
tehnoredactare: Ana DONȚU

NEDESPĂRȚITE DARURI
ARHITECTURĂ. DESEN. PICTURĂ

IOAN MINCU. DE LA DESENUL DE
SEMNAL 5

ARHITECTURĂ LA OPERA FINITĂ

tehnoredactare: Ana DONȚU

MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI
Bucureşti 010063* Calea Victoriei 49 –53* Tel. (+401) 313. 30. 30* Fax. (+401) 312.43.27
http://www.mnar.arts.ro*
comunicare@art.museum.ro*
http://www. mnar.arts.r o

COMUNICAT DE P RESĂ

Ioan Mincu. De la desenul de arhitectură la opera finită
conferinţă în expoziţia Colecţia de Artă Veche Românească. 150 +

Muzeul Naţional de Artă al României vă invită să participaţi sâmbătă, 12 martie 2016, începând cu
orele 12.00, la conferinţa Ioan Mincu. De la desenul de arhitectură la opera finită în expoziţia
Colecţia de Artă Veche Românească. 150 + (intrarea din Str. Ştirbei Vodă nr 1-3). Conferinţa va fi
susţinută de arhitectele Andreea Pop şi Ioana Petrescu, alături de Elena Olariu, şef Secţie Arte Grafice a
MNAR.
Participarea se face pe bază de programare la telefon 021.314.81.19 sau prin e-mail la
programari@art.museum.ro. Se plăteşte biletul de acces în expoziţie (10 lei).
În deschiderea conferinţei se va prezenta conceptul editorial care a stat la baza publicării primului
volum din repertoriul desenelor de arhitectură realizate de Ioan Mincu, publicat de Editura Muzeul
Național de Artă al României la finalul anului 2015. Întâlnirea are loc în expoziţia Colecţia de Artă
Veche Românească. 150 +, deoarece aceasta valorifică ineditul fond artistico-documentar realizat de
Alexandru Odobescu şi Henri Trenk, dezvăluind şi povestea Colecției de Artă Veche Românească a
muzeului.
Ulterior conferinţei se poate vizita expoziţia Colecţia de Artă Veche Românească. 150+ .
***
Povestea Colecției de Artă Veche Românească a început în vara anului 1860, odată cu prima
cercetare sistematică a mănăstirilor din Ţara Românească, realizată de Alexandru Odobescu și
documentată printr-o serie de desene realizate în diferite tehnici de pictorul elveţian Henri Trenk.
Expoziţia Colecţia de Artă Veche Românească. 150+ pune în dialog desenele realizate de Trenk
cu 31 de capodopere ale artei medievale care le-au inspirat în urmă cu 150 de ani. Sunt prezentate piese
inedite din colecţia de Artă Veche Românească, care şi-au recuperat "istoriile personale" în urma
cercetărilor de arhivă, dintre care amintim: bastonul primului egumen al mănăstirii Hurezi, brâiele de
mătase ale lui Barbu Craiovescu, broderii brâncoveneşti, dar şi un epitaf rusesc din vremea ţarului Boris
Gudunov păstrat la mănăstirea Bistriţa.
Expoziţia Colecţia de Artă Veche Românească. 150+ este deschisă până pe data de 31 martie
2016.

Parteneri media ai MNAR:

140 de ani de la nașterea lui
SEMNAL 6

CONSTANTIN BRÂNCUȘI

În cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 140 de ani de la
nașterea lui Constantin Brâncuși, Muzeul Național „George Enescu”
vă invită marți 22 martie 2016, ora 17, în Sala „Cantacuzină”, din
incinta muzeului, la un RECITAL susținut de pianista NICOLETA LUCA
(în program: Enescu, Chopin, Ravel), urmat de
CONFERINȚA
Simboluri pentru forul public din România concepute de
sculptorul Constantin Brâncuși prezentată de prof. VIRGILIU Z.
TEODORESCU, membru în comitetul de coordonare a Comisiei de
Istoria Oraşelor din cadrul Academiei Române.
Pe parcursul expunerii vor fi evocate personalități ale vieții
românești care au avut tangență cu munca creatoare a artistului,
precum dr. Dimitrie Gerota, sculptorița Milița Petrașcu, activa
„gorjeancă prin adopțiune” Arethia Tătărescu, cântăreața Maria
Tănase, precum și Vasile Georgescu Paleolog, cel care i-a fost un
apropiat prieten și biograf. De asemeni, vor fi proiectate imagini care
vor permite evidențierea cu predilecție a preocupărilor sculpturale
care au fost în atenția lui Constantin Brâncuși realizându-le în
decursul anilor pentru localitățile București, Buzău și Târgu Jiu,
cunoscând la timpul respectiv amplasamente în forul public.

SEMNAL 7

CONFERINȚA TERITORIALĂ UAR SIBIU
EXPOZIȚII DE ARHITECTURĂ

tehnoredactare: Ana DONȚU

În data de 26 martie 2016 va avea loc CONFERINȚA TERITORIALĂ UAR SIBIU la
Biblioteca Astra, Corp B, Parter, în cadrul căreia se va prezenta raportul de activitate
2012 – 2016,
de asemenea vor avea loc alegerile pentru funcțiile de conducere
pentru următorii patru ani. La 11:30 se vor prezenta două communicate, având ca
subiect lucrările și activitatea arhitecților Horia TEODORU (1894-1976) și Ion D.
TRAJANESCU (1875-1964). Lucrările de cercetare și expozițiile aferente au fost
finanțate de Uniunea Arhitecților din România și din Fondul Timbrului de
Arhitectură. Prezentarea va fi făcută de doamna architect Anca FILIP.

UNIVERSITATEA EXPUNE

PATRIMONIUL CONSTRUIT.
LA SIBIU OPORTUNITĂȚI.
EVOLUȚII. CONSECINȚE

INFO 1
de Krista SZÖCS
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

P

romisiune onorată! Nu
mai departe de numărul din 15
februarie promiteam că expozițiile
prezentate pe larg și expuse în 3
decembrie 2015 la Teatrul
Național și respective Centrul de
Cultură Arhitecturală al UAR de
pe strada Calderon nr.48, vor poposi
la Sibiu. Zis și făcut, dl. architect
Mircea ȚIBULEAC, președintele
filialei noastre, a încheiat în acest
sens un parteneriat cu
Universitatea „Spiru Haret”
Facultatea de Arhitectură, prin
care ne angajăm să acordăm
sprijinul nostru evenimentelor și
acțiunilor pe care facultatea le va
organiza la Sibiu. În măsura
posibilităților vom face cunoscute,
de fapt ca și până acum, aceste
activități precum și activitatea de
acordare a
ajutoarelor logistice
necesare unei mai bune desfășurări
ale evenimentelor.
Prin urmare, joi 18 februarie
2016, la ora 18:00, a avut loc
vernisajul expoziției de arhitectură a
Fa c u l t ă ț i i d e A r h i t e c t u r ă a
Universităţii „Spiru Haret”, intitulată
Patrimoniu construit. Oportunităţi,
evoluţii, consecinţe, la Centrul de
Informare al Primăriei Municipiului
Sibiu.
Expoziţia este realizată în
parteneriat cu Uniunea Arhitecţilor
din

Ro m â n i a ,

filiala

Sibiu,

reprezentată de dl. arh. Mircea
ȚIBULEAC şi a putut fi vizitată în
perioada 18-28 februarie 2016.

Expoziţia dedicată arhitectului
Horia MAICU (curator doamna
conf. dr. arh. Nicoleta Doina
TEODORESCU) îşi propune să
readucă în atenţia publicului aspecte
cunoscute şi mai puţin cunoscute din
viaţa şi activitatea lui. Activitatea sa
profesională a debutat la Constanţa la
începutul anilor 1930, unde a trasat
noi direcţii şi căi de urmat, a sesizat cu
mult discernământ oportunităţile
momentului şi ale locului, le-a
preluat, le-a ilustrat, le-a sprijinit şi lea transformat din idei în realităţi.
Horia

MAICU

a

oferit

Constanţei un model de lux și
rafinament, pe care constănţenii l-au
apreciat, au învăţat să-l utilizeze
corespunzător şi s-au adaptat
exigenţelor impuse de standardele de
comportament propuse. Din 1950, de
când a fost numit director al
Institutului

de

Proiectare

în

Construcţii până în anul 1972, a
desfăşurat o bogată activitate
didactică, în calitate de profesor la
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”.
În această calitate a sprijinit
fără rezerve cariera profesională a
tinerelor talente, dovedindu-se a fi un
bun observator, fin psiholog și un
dascăl

generos

și

particularităţile

sensibil

la

fiecăruia.

Construcţiile proiectate de Harry
Goldstein au fost numeroase şi
fiecare a avut destinul său, marcat de
evenimentele majore ale societăţii
româneşti. Unele au stârnit pasiuni şi
orgolii şi au picat pradă acestora. Este
explicaţia pentru care nu le-am mai
putut găsi.

Expoziţia „Patrimoniu
Construit în Cartierul Parcul
Sub Arini” reprezintă concretizarea
cercetării începute de studenţii
Facultăţii de Arhitectură a
Universităţii „Spiru Haret” din
Bucureşti, cu ocazia Şcolii de vară
coordonată de doamnele lector dr.
arh. Sidonia TEODORESCU, lect.
dr. arh. Gabriela PETRESCU şi
lect. dr. arh. Marilena Doina
CIOCĂNEA, desfăşurată în luna
iulie 2015 la Sibiu, care a avut drept
scop cercetarea şi demonstrarea
necesităţii instituirii statutului de
zonă protejată construită pentru
Cartierul Parcul sub Arini din Sibiu
(fosta

parcelare

Drotleff ),

recomandat şi prin prevederile PUGului

Municipiului

Sibiu/

Regulamentului local de urbanism
(2012).
Tema şcolii de vară a fost
propusă de doamna arhitect-şef a
Municipiului Sibiu, dr. arh. Ioana
URDEA. Activitatea de cercetare a
studenţilor şi a cadrelor didactice s-a
desfăşurat în Bucureşti şi în Sibiu şi a
constat în studierea documentelor
existente în arhivele din Bucureşti şi
Sibiu şi analiza la faţa locului a
elementelor definitorii unei zone
construite protejate, printre care:
fondul construit existent (starea
clădirilor, funcţiunea, regimul de
înălţime, regimul de aliniere,
elemente stilistice), parcelarul
existent.
Expoziţia militează pentru
includerea unora dintre clădirile
studiate în categoria de monument
istoric.

La începutul evenimentului, cea
care a adresat câteva cuvinte a fost
doamna ahitect-șef Ioana URDEA,
care a mulțumit organizatorilor pentru
faptul că au ales Sibiul pentru expoziție
și i-a felicitat pentru studiul ales.
Referindu-se la toată
activitatea de pregătire a sălii și a
expoziției, doamna arhitect Sidonia
TEODORESCU a afirmat: „Pentru
Universitatea de Arhitectură „Spiru
Haret” sunt foarte importante aceste
practici, pentru că studenții iau contact
cu meseria propriu-zisă, în afara
calculatorului și a sălii de atelier și se
lovesc cu adevăratele probleme”. Aceasta
a și mulțumit grupui de studenți aflați la
expoziție, care au și susținut toată
punerea în practică a ideilor și s-au
ocupat și de lucrurile administrative și a
specificat cât de importantă a fost
pentru Universitate acest ajutor.
Cea care a prezentat mai pe
larg expoziția a fost doamna arhitect
Doina TEODORESCU, care a făcut și
o scurtă prezentare biografică a
arhitectului Harry Goldstein (Horia
MAICU): „Unul din subiectele noastre a
fost domnul arhitect Harry Goldstein,
care a fost principalul motiv pentru care
am făcut această expoziție. Îl aducem în
discuție pentru că există un fond
construit extrem de interesant care, cu
toate că este apreciat de locuitori, nu este
valorificat corespunzător și care poate
aduce un aport consistent la dezvoltarea
orașului (…) Noi am avut mare surpriză și
marea bucurie anul acesta, să
descoperim în București o arhivă Horia
Maicu în posesia unui om care se cheamă
Daniel Balici, care avea 6-700 de planșe
pe care noi le-am scanat, le-am catalogat
și le-am pus pe proiecte și-atunci parte
din planșele acestea sunt în această
expoziție, dar până acum aceste planșe
nu au existat. În arhiva de la Primăria
Constanța nu există decât 3 autorizații de
construire din 1939”.
În final, puteți descărca de pe
link-urile de mai jos atât video-urile cu
prezentările din care am citat mai sus,
cât și poze făcute în cadrul vernisajului.
link foto: http://we.tl/96CpLnOVpl
link panouri:
http://we.tl/huRKlzxngd
link video: http://we.tl/KBFZYeHbpP

INFO 2

SIMPOZION

125 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
SOCIETĂȚII ARHITECȚILOR ROMÂNI - S.A.R

de Krista SZÖCS
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

Simpozionul „125 de ani de la înființarea
Societății Arhitecților Români” a avut loc vineri,
26 februarie, la ora 10.30, în Aula Bibliotecii
Centrale Universitare București, clădirea
Fundației Regale „Carol I” - Calea Victoriei, nr.
88.
Organizat de Uniunea Arhitecților din
România și de Ordinul Arhitecților din România,
simpozionul a celebrat înființarea, la 26 februarie 1891,
de către 24 de arhitecți români, a propriei organizații
profesionale.
Trecând prin diferite forme de organizare și
parcurgând etape istorice diferite, Societatea
Arhitecților Români și, mai apoi, Uniunea
Arhitecților din România au avut un rol considerabil
în afirmarea profesiei, a arhitecturii și a urbanismului ca
părți esențiale ale mediului construit în România.
Intervențiile arhitecților Alexandru Beldiman,
Peter Derer și Nicolae Lascu au relevat principalele
particularități ale etapelor succesive ale existenței SARUAR, de la înființare până la desființarea SAR în 1948;
Uniunea Arhitecților între 1952 și 1989; Uniunea
Arhitecților din România din 1990.

După discuții, în partea a doua a
manifestării, a fost prezentat un film având la
bază expoziția „Arhitecți români creatori
de patrimoniu cultural”, realizată sub
coordonarea arh. Cristina Olga Gociman,
cuprinzând cele mai semnificative exemple
de arhitecturi din România până în 1990.
Acest film a fost considerat de către
arhitecții prezenți „un cadou uriaș făcut
culturii și civilizației noastre”.
Societatea Arhitecților Români a
înființat și Revista Arhitectura, care se
mai tipărește și astăzi și este o revistă de
prestigiu pentru domeniul arhitecturii, prima
ediție a acesteia fiiind lansată în anul 1906.
Cu ocazia acestei aniversări,
Uniunea Arhitecților din România
(UAR) a retipărit prima ediție a Revistei,
care se prezintă în condiții excelente de
grafică.
După un scurt cuvânt introductiv
rostit de prof. dr. arh. Cristina GOCIMAN, a
vorbit despre acest eveniment cât și despre
Societatea Arhitecților Români doamna dr.
arh. CUREA Viorica, președintă a Uniunii
Arhitecților din România: „Am încercat pe
cât se poate să fim la nivelul acestor înaintași
deosebiți, dar am trecut printr-o istorie
tumultoasă și sigur că a fost destul de greu ca să
ne păstrăm acea ținută și valoare pe care au
avut-o înaintașii noștri (…) Trebuie să păstrăm
modelul pe care l-am primit în urmă cu 125 de
ani”.
Invitatul special al evenimentului a
fost domnul architect Iurie POVAR,
președinte al Uniunii Arhitecților din
Republica Moldova, care a mulțumit,
atunci când a ajuns la microfon, pentru
invitația de a participa la acest eveniment
deosebit.
Câteva cuvinte a spus și domnul
architect Șerban ȚIGĂNAȘ: „este o mare
onoare pentru fiecare architect din România
să sărbătorească acest moment aniversar”.

După cum ați putut observa în
programul atașat pe pagina anterioară, în
cadrul Simpozionului a avut loc și o
sesiune de comunicări, urmată de discuții
interesante pe tema prezentărilor și
moderate excelent de prof. dr. arh.
Cristina GOCIMAN și prof. dr. arh.
Mircea Ochinciuc. Atât filmul cât și
prezentările au făcut din acest eveniment nu
doar un prilej important și minunat de
întâlnire a arhitecților din toată țara, cât și de
a împărtăși informații de mare folos pentru
orice architect sau iubitor de arhitectură și
artă.
Pentru a putea intra și dumneavoastră
în atmosfera din sală, vă invităm să
descărcați video-urile care contin atât
sesiunea de comunicări cât și filmul și
prezentările de la începutul evenimentului.
Un alt link de descărcare găsiți și
pentru pozele făcute înainte de eveniment,
în timpul evenimentului și la finalul acestuia.
Vă dorim vizionare și audiție plăcute!

link video: http://we.tl/Ca19YIZvPn
link poze: http://we.tl/QrDIoKZhGm

INFO 3

BALUL ARHITECȚILOR ROMÂNI - 2016

de arh. Mircea Țibuleac
foto&video de arh. Mircea Țibuleac

Î

n acest an jubiliar, de la constituirea
Societății Arhitecților Români (SAR), ne-am întâlnit
din nou la Cercul Militar Național ca să sărbătorim
acest eveniment important pentru breasla noastră.

Importanța lui este subliniată de doamna dr.
arh. Viorica CUREA în cuvântul scris intitulat:

În continuare voi fura ideea minunată a
colegului Mircea OCHINCIUC, profesor dr.
arhitect și vicepreședinte UAR, care a depus un
efort deosebit ca seara să fie animată de
momente artistice deosebite care au fost o mare
surpriză pentru toți participanții deoarece nu leam aflat decât în acea seară.
În epilogul pe care l-a scris în caietul
balului, Mircea face referire la momentele
plăcute ale balurilor trecute. Acest lucru m-a
inspirat și am căutat în arhiva cu imagini pe care
o dețin. Din păcate, ele sunt numai din era
digitală, mai exact începând cu 2007, când s-a
desfășurat un bal istoric deosebit. Îl numesc așa
pentru că el marca două momente inedite și
unice pentru istoria balului , mai ales pentru
istoria României. În 2007 balul marca prima
ediție în afara Bucureștiului, iar Sibiul avea să fie
în acel an prima capitală culturală europeană,
împreună cu orașul Luxemburg.
În consecință, dau curs amintirilor și caut
prin arhiva foto. Este greu de ales, mai ales că,
din pricina aparatelor cu performanțe reduse,
cum au fost primele aparate digitale, calitatea
imaginilor lasă de dorit. Nu consider, pentru
subiectul nostru, că acest „amănunt”, este un
impediment. Ce am observat a fost evoluția
organizatorică după 2001. În primii ani, cei doi
președinți erau prezenți la deschiderea Balului
„de la egal la egal, amical” după care, culminând
cu balul de la Snagov 2012, Ordinul Arhitecților a

preluat controlul, voit sau nu, iar rezultatul a fost că părea a fi singurul organizator și din partea
conducerii UAR nu făcea nimeni onorurile. O dată cu alegerile din 2012, care au avut loc după bal, dna
președinte Viorica CUREA a decis să schimbe acea stare de lucru. La Timișoara, în anul următor,
lucrurile păreau să intre în normal.
Pe scenă au evoluat în deschidere ambii președinți. O vorbă înțeleaptă spune „să nu spui hop
până nu sari”. Așa s-a întâmplat și în cazul nostru deoarece în 2014 am asistat cu stupoare la o decizie
neașteptată a domnului președinte Șerban ȚIGĂNAȘ. Sincer vorbind, și pentru că nu ne aude nimeni,
aș spune că a dat indicații ca membrii OAR să boicoteze Balul Arhitecților, strălucind prin absență.
Pentru imagine, ca ea să nu rămână știrbită în ochii celor neavizați sau din afară, dl Mircea OCHINCIUC,
încă președinte pe atunci al filialei OAR București, s-a delimitat de indicația respective și, cu o zi înainte,
a decis să reprezinte el OAR la deschiderea Balului.
În 2015, în mod înțelept, Ordinul a revenit la normal și am asistat la o deschidere ca pe vremuri,
adică cu doi președinți prezenți, așa cum șade bine unei organizații frățești, care nu ar avea de ce să fie
„concurente”, cum au fost numite de cineva odată, într-o ședință a înaltului for de conducere al OAR. Cu
toate acestea mai sunt încă opinii și zone în țară unde dihonia nu a fost eradicată. Din nefericire, așa
stau lucrurile și în Sibiu unde, pentru că am avut îndrăzneala să propun o colaborare frățească între cele
două filiale, am fost înlăturat abuziv, neconstituțional, neregulamentar din toate formele de conducere
ale Ordinului atât pe plan national în Conferința din 2014, cât și pe plan local în 2015.
Speranța mea este ca în curând să se găsească o formă normală de colaborare, iar Balul
Arhitecților Români să fie un barometru clar care va ilustra starea de spirit din breaslă. Țin să menționez
că din 1995 am fost prezent la toate balurile, cu excepția celui de la Iași, iar din această cauză numesc
acest eveniment important un barometru, deoarece în cei 21 de ani care au trecut de la prima mea
participare, am urmărit cadranul acestui „barometru” și am realizat evoluția stării breslei. Mă opresc cu
depănarea amintirilor și în continuare, pe câteva pagini, voi expune sub forma unei galerii cu poze și
imagini, în ordine cronologică, începând cu 2007.
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Cu părere de rău că întrerup șirul amintirilor
evocate de seria imaginilor din arhiva balurilor, dar
trebuie să revenim la subiect.
Marea surpriză rezervată de organizatori și,
bănuiesc eu, „vina ” principală, a fost participarea
colegilor noștri artiști despre care o să vă
povestesc cu imagini la final. În acest fel va
rămâne, sper eu, și mai impregnată în memoria
noastră prezența lor.

Imaginile precedente au ilustrat prezența în
mijlocul nostru a doi oaspeți de seamă și a soțiilor
lor, care ne-au onorat cu prezența. Este vorba de
Iurie POVAR, director general al Institutului
Național de Cercetări și Proiectări în
Domeniul

Amenajării

Urbanismului

și

Teritoriale,

Arhitecturii

”URBANPROIECT” din Chișinău, Republica
Moldova, totodată el fiind și președintele Uniunii
Arhitecților din Republica Moldova. Din aceeași
delegație a făcut parte și domnul conf. univ. dr.
Nistor GROZAVU, viceprimar al Municipiului
CHIȘINĂU. Nutresc speranța că acești oaspeți de
seamă s-au simțit la fel de bine precum s-au simțit
și colegii noștri din grupul celor care au vizitat
Republica Moldova, vizită descrisă de domnul conf.
univ. dr. arh. Gheorghe IONAȘCU în articolul
nostru din buletinul precedent, când am ilustrat
expoziția de fotografie a arhitecților care au făcut
parte din acel grup.
După ce balul a intrat în parametrii normali
de funcționare, participanții au apucat să guste din
cele aflate în meniu, cu alte cuvinte, lumea a
început să se simtă bine datorită muzicii și a vinului
bun, a urmat momentul în care cei doi președinți

au deschis oficial balul. Ce ne-au spus ei și care a
fost partea a doua a visului povestit anul trecut de
Șerban ȚIGĂNAȘ, aflați AICI.

La fel ca în 2015 seara a fost încheiată, spre
deliciul celor care au mai rămas până dincolo de
miezul nopții, de orchestra de Jazz Raul ”Kusak
Band”, muzică de muzică, cum se spune de cei
împătimiți de acest stil.
LA REVEDERE în 2017!
link foto: http://we.tl/hy54wFc5Ym
link video: http://we.tl/xZPvkSyTyJ
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Expoziție pictură
Magia

Culorilor

de Krista SZÖCS
foto&video de arh. Mircea ȚIBULEAC

În data de 24 februarie a avut loc
vernisajul expoziției „Magia Culorilor”, în
Holul Universității „Spiru Haret” din
București, lucrările expoziției fiind ale
artistei Cornelia Victoria Dedu, membră
a Uniunii Artiștilor Plastici. Cornelia
Victoria Dedu s-a născut la 11 septembrie
1942 în București. A absolvit Institutul de
arte plastice ”N. Grigorescu”- secția pictură,
având ca profesori pe Alexandru Cumpătă,
Călin Alupi, Corneliu Baba, Ion Marsic,
Grigore Vasile.
Începând cu anul 1967 a participat la expoziții de
grup și personale, organizate în țară și străinătate. Este
membră a Uniunii Artiștilor Plastici. Are lucrări în colecții
de stat și particulare în Franța, Germania, Austria,
Elveția, Polonia, SUA, Canada, Belgia, Turcia, Spania,
Italia, Cehia, Slovacia, Japonia, Bulgaria.
„…Cornelia Victoria Dedu nu așază la întâmplare
culorile, nu se străduiește să descrie exact
natura și urmărește vibrația interioară a
peisajului, a chipului omenesc, a propriului
suflet, semnificația artei Culorile mele doresc să
meargă într-o spirală a timpului…”
„Darul ei coloristic transformă fiecare imagine pe
care i-o sugerează lumea din jur, într-o sugestivă
expresie a unui riguros talent poetic. În pasta
culorii, Cornelia Dedu concentrează forța
materiei dar și nervozitatea ei, capacitatea de a
face sufletul privitorului să vibreze, să
construiască surprinzătoare legături vizuale și
sufletești.”

„Magia culorilor cuprinde o selecție de picturi
realizate în perioade diferite și abordând subiecte diferite, cu
scopul de a le ilustra cât mai complet universul magic al
artistei care este Cornelia Victoria Dedu.
Cornelia Victoria Dedu își definește universul
colorat, compozițiile sale echilibrându-se prin culoare și
lumină, acolo unde te aștepți cel mai puțin la echilibru.
Pictura sa poate fi citită pe bucăți, pe straturi de
înțelegere, niciodată epuizate, totdeauna putând afla un nou
sens. Un detaliu neremarcat la o lectură anterioară, schimbă
total sensul. Artista însăși revine adesea pe lucrări
considerate finalizate.
Schematizând puțin, mai întâi voi remarca explozia de
culoare și lumină ce sparge rama, invadează și subordonează
spațiul, momentul 0 al creației. Și din haos se naște lumea,
culoarea se așază, se echilibrează, compoziția devine
coerentă, cu sens epic. Peisaje, personaje, obiecte se
desprind și pe rând sau simultan, într-o simfonie corală
minunat orchestrată își istorisesc povestea.
În curând, vom observa că firul epic este pretextul.
Subiectul poate fi selectat de oriunde, universul casnic,
citadin, vegetal sau animal, acțiune și repaus, toate sunt
pretexte pentru reflexie. Stratul următor este liric, romantic,
tandru, o romanță de iubire, comunicare și înțelegere.
Ajungem la meditația filozofică, dar nu ca la o
concluzie finală ci ca etapă obligatorie în definirea poziției
personale, care generează expresia și dă sens tabloului.
Cercul se închide. Ceea ce era de spus, s-a spus.

Pictura Corneliei Dedu este fluidă în
sensuri, straturile se întrepătrund, la fel și
culoarea, conflictele se domolesc și se
canalizează spre straturile profunde pentru a
scoate la iveală armonia. Universul magic al
Corneliei Dedu spiritualizează realități stupide,
aduce prospețime și savoare în unghere
prăfuite, strălucește în umbră, este viu, dinamic,
seducător”.

Au scris despre artistă: Petru
Comărnescu, Tudor Octavian, C. R.
Constantinescu, Corneliu Antim, Mircea Deac,
Andrei Pintilie, Augustin Macarie, Ruxandra
Ionescu, Radu Rupea, Cristina Atanasiu,
Gheorghe Cosma, Vali Joszef, Ion Tătaru, Mircea
Herivan, Constantin Visan, Paul Dudea, Cristina
Angelescu, Laura Albani, Dragos Ciobanu,
Cornel Tatai - Balta, Corneliu Ostahie, Vida
Gheorghe, Roxana Pasculescu, Amelia Dincă,
Luiza Barcan.

Articole în revistele: România Liberă,
România Culturală, Libertatea, Contemporanul,
Cronica Română, Top Business, Ora, Gazeta
Învățământului, Săptămâna, Viața
Studențească, Scânteia Tineretului, Informația,
Munca, Dimineața, Femeia, Arta, Națiunea,
Harghita, Albumul de Artă Contemporană Vasile Florea, Scrieri despre Arta - Cornel Tatai Balta.
În final, vă invităm să descărcați
imaginile expoziției, pe care le puteți viziona la o
calitate maximă.
link foto: http://we.tl/ZSecVTgwuE

