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INFO 3
de	Ana	DONȚU
foto&video	de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

NEDESPĂRȚITE	DARURI	

 ntre	22	martie	-	9	aprilie	2016	Galeria	Romană,	Î
din	 piața	 cu	 același	 nume,	 s-a	 oferit	 să	 fie	 gazda	 unei	

expoziții	de	excepție,	reunind	câteva	creații	artistice	a	23	

de	arhitecți	din	toate	generațiile,	 începând	cu	mentorul	

breslei	 Ion	 Mincu,	 toți	 având	 cu	 prisosință	 harul	

desenului	și	culorilor.	Acestora	le-a	fost	asociați	6	pictori,	

atrași	de	arhitectură,	dintre	care	unul,	Marcel	Iancu,	a	și	

fost	un	consacrat	arhitect	în	perioada	interbelică.

	 Paul	 Gherasim,	 Militza	 Sion	 și	 Marius	 Pandele,	

organizatorii	 evenimentului,	 susținut	 de	 UAR,	 OAR	 și	

Galeria	Romană,	au	făcut	o	selecție	foarte	riguroasă,	pe	

simeze	 fiind	 expuse	 lucrări	 semnate	 de	 arhitecți,	

majoritatea	de	mare	notorietate	profesională	 și	 anume	

Ion	Mincu,	Horia	Creangă,	Gheorghe	Simotta,	Henrietta	

Delavrancea-Gibory,	 George	 Matei	 Cantacuzino,	 Octav	

Doicescu,	Nicolae	Lupu,	Nicolae	Cucu,	Ioana	Grigorescu,	

Laurențiu	 Vasilescu,	 Paul	 Bortnovschi,	 Bogdan	

Gheorghiu,	Sebastian	Moraru,	Alexandru	Târziu,	Militza	

Sion,	Vasile	Marcu,	Radu	Șerban,	Daniela	Tutunea,	Victor	

Moraru,	Adrian	Spirescu,	Sever	Mitrache,	Răzvan	Luscov	

și	 Marius	 Pandele.	 Li	 s-au	 alăturat	 inspirat	 lucrări	 ale	

pictorilor	 Sorin	 Ionescu,	 Aurel	 Cojan,	 Horia	 Damian,	

Dragoș	Morărescu,	Horia	Bernea	și	Marcel	Iancu,	ultimul	

revendicat,	pe	bună	dreptate,	și	de	istoria	artei,	cât	și	de	

istoria	arhitecturii	din	România.

	 Criteriul	 principal	 de	 selecție	 al	 celor	mai	mulți	

expozanți	a	fost	alegerea	arhitecților	care	au	profesat	sau	

profesează	și	au	fost	preocupați	permanent	în	paralel	de	

desen	 și	 pictură,	 model	 reprezentat	 de	 George	 Matei	

Cantacuzino.

	 Calitățiile	 desenelor	 și	 picturilor	 expuse,	 dintre	

care	este	dificil	să	se	facă	o	selecție	obiectivă,	au	fost	puse	

inspirat	 în	 valoare	 de	 un	 ambient	 rafinat,	 marcat	 de	

numeroase	piese	de	mobilier	de	factură	eclectică.

Arhitectură.	Desen.	Pictură



	 Știința	 desenului	 a	 fost	 considerată	 totdeauna	

importantă	 pentru	 educația	 preciziei	 ochiului,	 simțului	

proporțiilor,	 vederii	 în	 spațiu	 -	 calități	 necesare	 în	

profesarea	arhitecturii.

	 Acest	proiect	expozițional	constituie	și	o	pledoarie	

în	 favoarea	 exprimării	 prin	 desen	 în	 concepția	

arhitecturală,	astăzi,	când	aproape	s-a	renunțat	la	această	

disciplină	în	învățământul	de	arhitectură.

	 Despre	acest	demers	ne-a	vorbit	doamna	arhitect	

Militza	Sion:	„De	ce	„Nedespărțite	daruri”?	Pentru	că	există	

o	străveche	legătură	între	pictori	și	arhitecți.	Arhitectura,	

prin	natura	ei,	este	și	știință	și	artă,	în	același	timp,	și	asta	îi	

dă	o	largă	deschidere	către	pictură.	Și,	în	același	timp,	ceea	

ce	 unește	 aceste	 două	 profesii	 este	 desenul”,	 spune	

arhitectul	 „Această	 expoziție,	 într-	 un	 fel,	 este	 limitativă	

pentru	arhitecți.	Arhitecții	și	desenul	specific	arhitecților	

este	studiul	și	se	referă,	în	special,	la	real	și	la	concret.	Deci	

asta	e	 însăși	natura	arhitecturii,	 care	 se	referă	 la	real	 și	

concret.	Drumul	care	este	foarte	lung	și	care	ne	duce	către	

pictură	 și	 către	 artă	 este	 acela	 al	 trecerii	 de	 la	 real	 și	

concret,	 la	imaginar	și	abstract.	Mulți	arhitecți	 ies,	 la	un	

moment	 dat,	 din	 canoanele	 acestea	 ale	 realului-

concretului	și	merg	către	imaginar,	către	transfigurare	și	

intră	în	domeniul	artei.	Noi	nu	aceasta	am	arătat	aici.	Am	

vrut	 să	 arătăm	 specificitatea	 acestor	 două	 profesii.	 Una	

înseamnă,	cu	alte	cuvinte,	studiu	real-concret,	și	veți	vedea	

că	lucrările	au	fost	selecționate	în	acest	sens	–	sunt	peisaje,	

în	special	imagini	de	monumente,	ansambluri,	arhitectură	

în	 peisaj,	 arhitectură	 urbană,	 schițe	 de	 călătorie.	 Aceste	

teme	sunt	specifice”.

link	foto:	https://we.tl/PLaKdDM8ZL

https://we.tl/PLaKdDM8ZL


	 D-na	conferențiar	cniversitar	și	critic	de	

artă	 :	„Sunt	și	eu	impresionată	Ioana	Beldiman

de	 prezența	 masivă	 la	 această	 expoziție.	 Îi	

mulțumesc	 doamnei	 Militza	 Sion	 și	 Galeriei	

Romane,	 pentru	 că	 m-au	 invitat.	 Consider	 că	

această	expoziție,	care	este	gândită	în	mare	și	în	

detaliu	 de	 către	 maestrul	 Paul	 Gherasim	

împreună	cu	d-na	arhitect	și	plastician	Militza	

Sion,	 și	 de	 asemenea	 arhitectul	 și	 plasticianul	

Marius	Pandele,	este	un	adevărat	cadou	pentru	

noi.	 Într-un	limbaj	direct	fără	atingeri	poetice,	

evenimentul	este	cunoscut	acum	în	București	sub	un	titlu	mult	mai	simplu	nemetaforic:	Arhitecți-pictori	și	

Pictori-Arhitecți.	Metafora	inspirată	care	definește	expoziția	Nedespărțite	daruri	este	creația	domnului	Paul	

Gherasim,	ea	se	referă	la	a	treia	artă	între	pictură	și	arhitectură	-	desenul,	care	le	unește	pe	aceste	două.	Acesta	

este	conținutul	metaforei	Nedespărțite	Daruri.	Paul	Gherasim	explică	(merită	să	fie	răsfoit	și	stăruit	asupra	

catalogului):	„Legătura	dintre	pictor	și	arhitect	este	veche.	Ceea	ce-i	unește	de	la	început	este	desenul”.	Sigur	

sunt	lucruri	pe	care	le	știm	dintotdeauna,	le	știm	din	istoria	artei,	dar	ni	le	reamintim	acum	când	există	un	

univers	mai	mic	pentru	desenul	 făcut	de	mână	și	nu	numai	 în	școala	de	arhitectură	unde	e	normal	să	se	

folosească	calculatorul,	dar	și	în	universitățile	de	artă	unde	cunosc	mai	bine	situația.”	

(Discursul	complet	poate	fi	urmărit	aici:	 	)https://we.tl/sTNvY9ckkO

Arhitect	Gheorghe	Leahu:	„A	fost	extraordinar	

pentru	mine	care	fac	parte	din	joncțiunea	între	

generația	 profesorilor	 mei	 și	 generația	

următoare,	 generația	 din	 care	 am	 făcut	 și	 eu	

parte.	 Vreau	 să	 vă	 spun	 doar	 câteva	 cuvinte,	

foarte	mulți	dintre	dumneavoastră	care	știți	că	

m-am	 ocupat	 și	 mă	 ocup	 de	 acuarelă,	 m-au	

întrebat	de	ce	nu	am	venit,	vă	spun	acum	că	îmi	

pare	rău	că	nu	am	pescuit	și	eu	câteva	lucrări,	

dar	vreau	să	vă	rețin	atenția	cu	ceva	că	în	luna	

decembrie	 a	 anului	 trecut	 am	publicat	 ultima	

mea	 carte,	 am	 14	 volume	 de	 arhitectură	 plus	

toate	acuarelele	mele	și	ultima	carte	pe	care	am	

scris-o	efectiv	am	închinat-o	frumuseții	acestei	meserii	de	arhitectură.	Nu	există	din	miliardele	de	călători,	de	

turiști	din	întreagăa	lume,	nu	au	altă	țintă	decât	să	vadă	arhitectură,	arhitectură	din	toate	țările	din	toate	

continentele	din	toate	satele.	Acesta	este	elementul	numărul	1	al	turismului	mondial.	Cartea	pe	care	am	scris-o	

este	o	sinteză	a	meseriei	noastre,	se	numește	„Arhitectura	este	profesia	mea”	este	rezultatul	multor	ani	de	

lucru	ca	arhitect	și	în	același	timp	acuarela	a	reprezentat	pentru	mine	o	supapă	ca	să	evit	munca	îngrozitoare	

conform	indicațiilor	pe	care	am	avut-o	în	institutul	din	București.	Absolut	tot	ce	făceam	noi	absolvenți	ai	șase	

ani	de	facultate	era	dat	peste	cap	datorită	indicațiilor	tovarășilor.”

(link	video:	 )https://we.tl/DNyIRCHG6T

https://we.tl/sTNvY9ckkO
https://we.tl/DNyIRCHG6T


	 :	 	 „Această	Arhitect	 Militza	 Sion

expoziție,	poetic	numită	de	către	domnul	Paul	

Gherasim	Nedespărțite	Daruri	a	luat	naștere	în	

urma	invitației	dumnealui	de	a	colabora.	Deci	s-

a	născut	din	inițiativa	domnului	pictor.	Noi	am	

mai	 făcut	 o	 expoziție	 a	 arhitecților	 care	

desenează,	deci	nu	este	prima.	 	În	2011	a	fost	o	

expoziție	 amplă	 la	 Galeria	 Dialog,	 făcută	

împreună	 cu	 Ruxandra	 Garofeanu,	 acea	

expoziție	fiind	nelimitativă,	adică	au	participat	

toți	arhitecții	care	au	desenat	și	desenează	și	au	

făcut	o	selecție	din	tot	ceea	ce	s-a	prezentat,	asta	

este	una	specială.	Aici	este	vorba	despre	desenul	

specific	 al	 arhitecților,	 aici	 referindu-ne	 la	

tematică,	 la	 studiu,	 desenul	 după	 natură	 de	

monumente,	 de	 ansamblu,	 de	 arhitectură,	 de	

arhitectură	 în	 peisaj,	 arhitectură	 urbană.	 Aș	

spune	 câte	 ceva	 despre	 expozanți,	 ne-am	

orientat	 către	 acei	 arhitecți	 care	 au	 profesat	

întreaga	viață	și	profesează,	și	care	în	paralel,	și	

în	 egală	 măsură,	 s-au	 ocupat	 de	 desen	 și	 de	

pictură.	 Din	 cauza	 aceasta	 ei	 sunt	 destul	 de	

puțini.	 Am	 încercat	 o	 privire	 de-a	 lungul	

timpului	și	am	pornit	de	la	Ion	Mincu	care,	după	

cum	știți,	este	patronul	nostru	și	care	e	 întemeietorul	școlii	de	arhitectură	românească,	am	continuat	cu	

profesorii	 noștri	 	 Gheorghe	 Simotta,	 profesorii	 generației	 noastre,	 cei	 care	 au	 avut	 norocul	 să-i	 aibă	 ca	

profesori,	pe	Nicolae	Cucu	și	de	asemenea	am	prezentat	doi	arhitecți	de	excepție	care	n-au	fost	profesori,	este	

vorba	de	Horia	Creangă	și	doamna	Henrieta	Delavrancea.	În	afară	de	aceasta,	o	serie	de	arhitecți,	dintre	care	

unii	nu	mai	există	foarte	talentați	și	care	de-a	lungul	timpului	s-au	ocupat	și	au	făcut	lucruri	minunate.	Unul	

este	Sebastian	Moraru,	unul	dintre	cei	mai	talentați	arhitecți,	care	din	nefericire	a	dispărut	de	tânăr,	nu	l-am	

numit	pe	Bogdan	Gheorghiu,	care	a	fost	elevul	favorit	al	d-lui	profesor	Gheorghe	Simotta	și	de	asemnea	e	vorba	

de	niște	arhitecți	cum	ar	fi	Paul	Bortnovski,	Ioana	Grigorescu,	care	au	lucrat	în	restaurări	sau	în	scenografie	și	

în	teatru,	și	care	minunat	au	folosit	desenul	ca	ceva	particular,	făcând	parte	dintr-o	artă	conexă	arhitecturii	-	

ilustrația	de	carte.	Puteți	vedea	lucruri	foarte	interesante	făcute	de	Răzvan	Luscov,	care	a	ilustrat	recent	Craii	

de	Curtea	Veche,		lucrare	foarte	apreciată,	și	a	creat	astfel	o	cronică	în	desen	a	literaturii	lui	Mateiu	Caragiale.	

Pe	urmă	sunt	colegii	mei	arhitecți,	Alexandru	Târziu,	urmez	

eu,	 este	 Adrian	 Spirescu,	 Sever	 Trache	 și	 Victor	 Moraru,	

Radu	Șerban,	care	este	coleg	cu	noi	și	a	lucrat	în	străinătate	

unde	 puteți	 să-i	 admirați	 picturile,	 Vasile	 Marcu,	 de	

asemenea	 coleg	 cu	 noi	 care	 are	 niște	 acuarele	 foarte	

frumoase,	Daniela	Tutunea,	Marius	Pandele	care	este	tânăr,	

dar	 face	 niște	 lucruri	 promițătoare,	 foarte	 sensibile	 și,	

desigur	cu	timpul,	ne	vom	bucura	de	lucrările	lui	cei	care	

vom	mai	putea.”

(link	video:		 )https://we.tl/lDzw4SnzGO

https://we.tl/lDzw4SnzGO






INFO 4

de	Ana	DONȚU

COSMA	DUNEL

„DE-A	ACUARELA”

	 :	 „Pentru	 Cosma	Adrian	 BRĂESCU

Dunel	spațiul	ın̂conjurător	reprezintă	o	sursă	

inepuizabilă	 de	 subiecte.	 Sensibil	 prin	

structură,	riguros	prin	formațiune,	arhitectul	

ne	 oferă,	 ın̂	 lucrările	 lui,	 atât	 experiențe	 și	

impresii	 vizuale	 cât	 și	 o	 demonstrație	 de	

măiestrie	 ın̂	 manevrarea	 limbajului	 plastic.	

Desenul,	 caracterizat	 de	 arhitecturală	

rigoare,	 ı̂nsoțit	 și	 potențat	 de	 culoare,	

transpare	 și	 vibrează	 sub	 tușele	 sigure	 de	

laviuri	colorate.”

	 :	 „Pentru	 noi	 este	Viorica	 CUREA

important	evenimentul	și	pentru	că	ın̂chidem	

actuala	 conducere,	 pe	 7	 mai	 vom	 avea	

Conferința	 Națională,	 care	 va	 avea	 altă	

conducere	 din	 cei	 prezenți	 aici.	 Astfel	

ın̂chidem	 cu	un	 eveniment	 frumos,	 avem	 și	

altele	care	se	petrec	până	ın̂	7	mai,	dar	acesta	

este	 extraordinar.	Mi-a	 adus	 aminte	 de	 anii	

studenției,	 unde	 primeam	 aceste	 noțiuni	

pentru	prima	oară,	dar	pe	care	le-ați	ridicat	ın̂	

alte	 sfere	 pentru	 care	 vă	 apreciem,	 vă	

respectăm	și	suntem	foarte	mulțumiți	pentru	

evenimentul	de	astăzi.”

	 entrul	de	Cultură	Arhitecturală	al	UAR	a	găzduit	Expoziția	 "De-a	C
acuarela"	a	arhitectului	Cosma	Dunel,	vernisajul	căreia	a	avut	loc	în	data	de	
14	aprilie,	ora	18:00.	La	eveniment	au	participat	critici	de	artă,	arhitecți,	
colegi	și	prieteni	ai	autorului,	care	au	vorbit	pe	larg	despre	expoziție.



	 :	 „Dunel	 Cosma	 a	Sorin	 VASILESCU

făcut	arhitectură,	profesorat	și	artă	căutând,	

ın̂tr-o	 lume	 plină	 de	 vane	 vanități,	 o	 nouă	

desch idere 	 ı̂ n t r -o 	 zon ă 	 a 	 va lor i l o r	

evanescente,	 unde	 alături	 de	 rapoarte	 și	

propor ț i i , 	 punct 	 ș i 	 contrapunct , 	 se	

desfășoară,	 ın̂tr-o	 altă	 geometrie,	 cântarea	

unei	 aceiași	 melodii,	 după	 o	 partitură	 cu	

aceleași	note,	dar	cu	„chei”	diferite.

	 Privind	expoziția	 lui	Dunel	Cosma,	 a	

fostului	 și	 admirabilului	 meu	 coleg	 de	

facultate	și	de	catedră,	m-au	ın̂cercat,	ın̂	afara	

trăirilor	artistice,	și	unele	sentimente	legate	

de	 satisfacțiile	 pe	 care	 le	 are	 profesorul	

atunci 	 c ând	 vede	 cum	 disc ipolul 	 se	

realizează,	ducându-i	mai	departe	parte	din	

strădania	sa	artistică.

	 Și	mă	 gâdesc	 cu	pioșenie	 și	 chiar	 cu	

mândrie	 la	 faptul	 că	 cel	 ce	 i-a	pus	 ın̂	mână	

creionul	și	pensula	a	fost	tatăl	meu,	pictorul	

Aurel	 Vasilescu,	 ”exilat”	 pentru	 decenii	 ca	

profesor	la	Școala	de	Arhitectură.	Rezultatul	

p e d a g o g i c 	 p o a t e 	 f i 	 r e z u m a t 	 d e	

michelangioleasca	frază	”ci	mâna	care	minții	

se	supune”.



	 :	 „Mărturisesc	că	Mircea	OCHINCIUC

pe	o	parte	din	dumneavoastră	v-am	mai	văzut	

pe	aici,	veniți	cu	prilejul	unui	eveniment	pe	

care	 eu	 ıl̂	 consider	 de	 prietenie.	 El	 are	 la	

origine	 invitația	 la	 o	 petrecere	 pe	 care	 a	

conceput-o	Cosma	cu	câțiva	ani	ın̂	urmă,	când	

colegii	 noștri	 au	 primit	 o	 invitație	 cu	 două	

candidaturi	pe	ele,	una	a	lui	și	una	a	mea,	pe	

care	 scria:	 sunteți	 invitați	 la	 sărbătorirea	 a	

120	de	ani	de	viață.	De	atunci	păstrez	pentru	

Cosma	un	sentiment,	pentru	că	ne	 leagă	nu	

numai	vârsta,	nu	numai	cariera	gigantică,	dar	

ne	leagă	o	pasiune	pe	care	o	avem	amândoi	și	

la	care	el	are	talent,	iar	eu	nu:	acuarela.	Din	

cauza	 asta,	 cu	 mai	 mulți	 ani	 ın̂	 urmă	 l-am	

rugat	să-mi	facă	și	mie	o	acurarelă.	S-a	așezat	

și	ın̂	10	minute	mi-a	făcut	o	acuarelă.	E	ca	ın̂tr-

un	film	ın̂	care,	probabil	undeva	ın̂	spate	este	

un	scenariu,	și	el	nu	face	altceva	decât	să	dea	

drumul	 culorilor.	 Și	 acum	 păstrez	 această	

acuarelă.”



Prof.	Vasile	MARCU:	„Am	fost	colegi	de	

liceu	 și	 nu	 numai,	 ne-a	 legat	 și	 o	

prietenie.	Ne-am	cunoscut	ın̂tâmplător,	

văzând	pe	perete	niște	acuarele,	mi-a	și	

dat	câteva	din	lucrările	lui	pe	care	le	țin	

la	 loc	 de	 cinste	 și	 mereu	 ı̂mi	 aduc	

aminte	 de	 el	 când	 le	 văd.	 A	 fost	

dintotdeauna	un	om	care	a	ın̂cercat	să	

performeze,	ca	elev	vedeam	foarte	bine	

această	tendință	a	lui	și	a	avut-o	pe	tot	

parcursul	vieții,	tot	timpul	a	vrut	să	fie	

ın̂	frunte,	să	fie	performant	și	a	reușit.	

Cu	această	ocazie	vreau	să-i	adresez	un	

cuvânt 	 de 	 ı̂ na l t ă 	 aprec iere , 	 de	

colegialitate	și	prietenie,	să-i	urez	viață	

lungă	și	activitate	la	fel	de	dinamică	și	

performantă	ca	și	până	ın̂	prezent.”



Cosma	DUNEL:	„Am	denumit	expoziția	DE-A	ACUARELA.	Mulți	

dintre	arhitecți	știu	că	există	o	joacă	DE-A	ARHITECTURA,	pe	care	

niște	tineri	entuziaști	o	practică	cu	elevii	ın̂	școli.	Atunci	când	am	

fost	 invitat	 la	 o	 ședință	 de	 a	 lor	 să	 discutăm	 despre	 viitorul	

lucrului	de-a	 arhitectura,	 le-am	cam	dat	peste	nas	 și	 le-am	zis	

„Bravo,	 așteptăm	 să	 ne	 mai	 jucăm	 de-a	 stomatologia,	 de-a	

medicina	veterinară,	de-a	 	agronomia”.	I�ntre	timp	am	trăit	niște	

experiențe	foarte	interesante	pentru	mine.	I-am	zis	unei	doamne	

care	se	lupta	atunci	pentru	promovarea	copiilor,	ajutorarea	lor,	să	

facem	 o	 șmecherie.	 Am	 mers	 la	 Dealul	 Frumos,	 unde	 soția	

administratorului	era	ın̂vățătoare	și	a	adunat	copiii	din	trei	sate	

cu	ocazia	Zilei	Copilului.	Cu	două	săptămâni	 ın̂ainte	ne-am	dus	

acolo,	 am	 adus	 niște	 acuarele,	 niște	 blocuri	 de	 desen,	 niște	

creioane,	le-am	ım̂părțit	copiilor	și	le-am	explicat	ce	aștept	de	la	

ei,	iar	pe	1	iunie,	ne-am	dus	cu	mai	multe	cadouri,	bomboane	și	i-

am	 jurizat.	 Am	mai	 fost	 cu	 niște	 studenți	 de	 la	 arhitectură	 și	

studenții	s-au	așezat	ın̂	diverse	colțuri	ale	localității	cu	blocuri	de	

desen,	acuarele	și	copiii	câte	7-8	ın̂	jurul	unui	student.	A	fost	cea	

mai	reușită	ın̂tâlnire.”



Cei	care	nu	au	reușit	să	vadă	expoziția	vor	avea	

din	nou	prilejul	în	perioada	25	mai	-	7	iunie,	la	

Universitatea	 Spiru	 Haret,	 strada	 Ion	 Ghica	 nr.	

13.	Vernisajul	a	avut	loc	miercuri,	25.05.2016,	la	

ora	14.00.

IMPORTANT!
	 V-a	plăcut	vernisajul	expoziției	arhitectului	
Cosma	 Dunel?	 Conducerea	 Centrului	 de	 Cultură	
Arhitecturală	al	UAR,	oferă	folosirea	microbuzului	
de	 7	 locuri,	 ın̂	 vederea	 participării	 unui	 grup	 de	
arhitecți,	la	un	 ,	ın̂drumat	ATELIER	DE	ACUARELĂ
de	arh.	Cosma	Dunel.
	 Atelierul	 se	 va	 desfășura	 ın̂	 fiecare	 vineri,	
ın̂cepând	cu	data	de	10	iunie.
	 Primul	atelier	va	avea	loc	la	Padurea	Pusnicu	
și	va	dura	4	ore.
	 Plecare:	 vineri,	 10	 iunie,	 ora	 9.00,	 de	 la	
sediul	UAR	din	strada	Jean	Louis	Calderon,	nr	48,	
sector	2.
	 Este	de	dorit	ca	participanții	să	aibă	asupra	
lor	materialele	de	desen	cu	care	sunt	obișnuiți	să	
lucreze	și	eventual	hrană	rece.

I�nscrierile	se	fac	pe	email:
	secretariat@uarconcursuri.org

telefon	0737	017	788,	dna	Amalia	Năstase

Cosma	DUNEL:	 „Este	dificil	 să	 faci	 acuarelă,	 este	
dificil	 să	 surprinzi	o	atmosferă,	 este	dificil	 să	 faci	
peisaj	sau	arhitectură,	dar	dacă	le	faci	pe	toate	cu	
inima	 devine	 totul	 atât	 de	 simplu	 și	 de	 autentic.	
Lucrările	expuse	aici	au	fost	realizate	 ın̂	perioade	
diferite	 și	 sunt	 doar	 câteva	 la	 care	 am	 mai	 avut	
acces,	 multe	 sunt	 risipite	 prin	 trei	 continente,	
puține	 vândute,	 majoritatea	 dăruite	 cu	 drag	 și	
primite	 cu	 plăcere.	 Am	 ı̂nvățat	 de	 la	 oamenii	
talentați	 pe	 care	 i-am	 apreciat	 și	 i-am	 iubit:	
profesorii	 Aurel	 Vasilescu	 și	 Niculescu,	 colegii	
Vladimir	 Popov,	 Bogdan	 Gheorghiu,	 Valentin	
Gheorghian,	Vasile	Marcu,	Dan	Vucicovici	 și	nu	 ın̂	
ultimul	 rând	 Ligia	 Podorean	 Egstrom,	 acum	 la	
apusul	vieții	și	activității	sper	să	nu-i	dezamăgesc.”
link	video:	https://we.tl/FrX0jeKoqE
link	acuarele:https://we.tl/JIBldmEA6a

mailto:secretariat@uarconcursuri.org
https://we.tl/FrX0jeKoqE
https://we.tl/JIBldmEA6a


de	arh.	Răzvan	Lăcraru

Traseul Cultural Berindey - 

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

micul PARIS cu adevarat

ARHITECTUL ION D. BERINDEY 
(1871-1928)

	 Arhitectul	 Ion	 D.	 Berindey	 (28	

iunie	 1871-29	 septembrie	 1928)	 este	

autorul	unor	clădiri	de	referinţă	pentru	

arhitectura	din	România,	de	la	începutul	

secolului	 XX,	 dintre	 care	 amintim:	 în	

Bucureşti,	 palatul	 Gheorghe	 Grigore	

Cantacuzino	 (astăzi,	 Muzeul	 George	

Enescu),	casa	George	Assan	(astăzi,	Casa	

Oamenilor	 de	 Ştiinţă),	 Sindicatul	 Zi-

ariştilor	(astăzi,	Teatrul	Foarte	Mic),	casa	

Alexandru	 G.	 Florescu,	 casa	 George	

Solacolu,	muzeul	şi	casa	Kalinderu,	casa	

amiral	 Vasile	 Ur-	 seanu,	 vila	 Maria	

Ioanidi,	 casa	 Toma	 Stelian,	 leagănul	 Sf.	

Ecaterina,	 în	 Iaşi,	 Palatul	 Culturii,	 în	

Craiova,	casele	Romanescu	şi	Poenaru.

 Fiul	lui	Dumitru	Berindey	(1832–1884),	arhitect	și	ministru	al	Lucrărilor	publice	în	Cabinetul	Ion	
Ghica	 (1870-1871)	 și	 al	 Anei	 (1849–1931),	 născută	 Slatineanu,	 Ion	 D.	 Berindey	 a	 început	 studiile	 în	
București,	frecventând	pentru	scurtă	vreme	cursurile	Școlii	de	poduri	și	șosele.
	 În	1887,	Ion	D.	Berindey	a	plecat	la	Paris,	unde	a	frecventat	cursurile	arhitectului	Duray,	iar	în	1889	a	
fost	admis	laȘcoala	Națională	Superioară	de	Arte	Frumoase,	Secția	de	Arhitectură.	Aici	i	au	fost	profesori	
—Charles	Girault,—Honoré	Daumet,	—Pierre	Esquié.	 În	 1897	 a	 obținut	 diploma	de	 arhitect	 oferită	 de	
guvernul	francez,	întorcându-se	în	țară	în	același	an.
	 Reîntors	în	țară,	Ion	D.	Berindey	a	devenit	unul	din	promotorii	proeminenți	ai	stilului	arhitectural	
neo-românesc.	Numeroase	clădiri	de	patrimoniu	din	București	au	fost	proiectate	de	Berindey,	care	a	fost	
unul	dintre	cei	mai	prolifici	și	faimoși	arhitecți	români	din	prima	jumătate	a	secolului	al	20-lea.
	 În	perioada	iunie	1899	-	29	martie	1901	Ion	D.	Berindey	a	fost	arhitect-șef	al	Serviciului	Tehnic	al	
Ministerului	Afacerilor	Interne.	Între	14	decembrie	1900	-	11	ianuarie	1905	și	între	22	martie	1916	-	23	
ianuarie	1919	a	fost	ales	vicepreședinte	al	Societății	Arhitecților	din	București.
	 La	1	august	1905	i-a	fost	încredințată	direcțiunea	Expoziției	Generale	Române	din	1906,	fiind	numit	
inspector	general	al	lucrărilor	din	Câmpul	Filaretului,	când	a	fost	înființat	și	Parcul	Carol	I.	Pentru	Expoziția	
Generală	Română	din	1906,	I.D.	Berindey	a	proiectat	Pavilionul	Casei	Staadecker	și	Pavilionul	Comisiunii	
Europene	a	Dunării.
	 În	1906	a	participat	la	concursul	pentru	proiectul	Palatul	Păcii	de	la	Haga,	proiectul	său	fiind	reținut	și	
premiat.

	Fragment	din	articolul	"Arhitectul	Ion	D.	Berindey",	de	arh.	Sidonia	TEODORESCU,	
apărut	în	„Noema”,	vol.	XI,	2012,	pp.	399-413.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

	 Traseul	Cultural	Berindey	 este	un	

proiect	 urbanistic,	 printre	 primele	

parcelări	din	Bucureşti	care	urmăresc	o	

strategie	de	dezvoltare	a	oraşului.	Este	

alcătuit	 dintr-un	 regulament	 minuţios	

pentru	locuinţe	individuale	şi	o	grădină	

publică	 de	 factură	 romantică,	 după	

modelul 	 parcurilor	 rezidenţiale	

occidentale.	Proiectul	este	atribuit	de	un	

număr	 de	 lucrări	 de	 specialitate	

arhitectului	 Ion	 D.	 Berindey,	 are	 şi	 un	

suport	 care	 poate	 fi	 expus,	 adiţional	

pliantelor	pe	care	le-am	distribuit.	Acest	

suport	 constă	 în	 12	 panouri	 de	

85x200cm,	fiecare	cu	câte	două	planşe.	

	 Vineri,	 13	 Ianuarie	 2012,	 am	 expus	 aceste	 panouri	 în	 foaierul	 Ateneului	 Român,	 atât	 înainte	 de	

concertul	de	la	ora	19:00	cât	şi	în	timpul	pauzei.	Mulţumim	pe	această	cale	conducerii	Ateneului	şi	doamnei	

Cristina	SÂRBU	pentru	deschiderea	şi	amabilitatea	de	care	au	dat	dovadă.	Acest	eveniment	s-a	repetat	pe	20	

şi	27	Ianuarie	în	acelaşi	loc	la	aceleaşi	ore.	Mai	jos	puteţi	vedea	câteva	fotografii	realizate	la	acest	eveniment	

	 (Text	și	foto:	arh.	Răzvan	LĂCRARU).

	 :	sursa	articol http://berindey.blogspot.ro/



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Vila	Hugo	Staadeker	1913-1915	

str.	Dumbrava	Roșie	nr.	4

Vilă	cu	arhitectură	de	influentă	renascentistă,	

caracteristică	nu	foarte	des	întâlnită	în	opera	

lui	 Berindey.	 Faţadele	 sunt	 împărţite	 în	 trei	

registre,	 urmărind	 dispunerea	 nivelurilor:	

soclul	 corespunde	 subsolului,	 al	 doilea	

registru	 tratat	 cu	 asize	 orizontale	 adânci	

corespunde	parterului,	iar	cel	deal	treilea,	cu	o	

suprafaţă	 lisă,	 etajului.	 Fără	 a	 avea	 o	

ornamentaţie	 abundentă,	 volumul	 simplu,	

simetric,	alb	şi	elegant	este	înnobilat	cu	coloane	cu	tamburi,	o	loggie	cu	trei	arce	în	plin-cintru	şi	frontoane	

triunghiulare	clasice.

Vila	D.	Emanoil	-	Procopiu		1911-1912	

str.	Dumbrava	Roşie	nr.	5

Vila	este	un	exerciţiu	de	arhitectură	eclectică,	

influenţată	de	stiluri	franţuzeşti	de	secol	18.	

Volumul	curat,	regulat	expune	străzii	o	faţadă	

simetrică,	 dominată	 de	 un	 ordin	 colosal	 pe	

două	 niveluri	 susţinut	 de	 patru	 coloane	

angajate	de	ordin	ionic	modern.	Ferestrele	în	

plin-cintru	 de	 la	 parter	 sunt	 decorate	 cu	

marscaroane	 subtile,	 iar	 cele	 de	 la	 etaj,	

rectangulare,	 sunt	 completate	 de	 ancadramente	 puternice	 şi	 chei	 de	 boltă	 ornate.	 Cornişa	 pronunţată	

contribuie	la	vibraţia	faţadei	principale.	Şi	în	acest	caz	decoraţia	este	subtilă,	eleganţa	constând	într-un	uşor	

joc	al	volumelor.

Vila	Căpitan	Tărtăşescu	~1912	

str.	Dumbrava	Roşie	nr.	9

Cu	o	compoziţie	preponderent	orizontală,	vila	

de	la	numărul	9	de	pe	strada	Dumbrava	Roşie	

dezvăluie	influenţe	neoclasice	şi	baroc	şi	se	face	

uşor	 remarcată	 datorită	 ferestrelor	 înalte	

subliniate	 de	 balconul	 desprins	 parcă	 prin	

exfoliere	 de	 faţadă	 la	 nivelul	 demisolului.	

Golurile	elansate,	reluate	şi	pe	faţadele	laterale,	

dublate	de	prezenţa	obloanelor	de	culoare	gri-

închis	sunt	încununate	de	mascaroane	detaliate	cu	fineţe.	Cele	trei	mascaroane	de	pe	faţada	dinspre	strada	

Dumbrava	Roşie	redau	un	satir,	un	putto	şi	o	nimfă,	parcurgând	întregul	spectru	uman	de	la	înţelepciune	şi	

artă	la	inocenţă	şi	apoi	la	adoraţie	şi	seducţie,	personificând	parcă	eleganţa	vilei.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Vila	Săbăreanu-Leonida	1921-1926	

blvd.	Dacia	nr.	81

Construcţie	impozantă	cu	trăsături	clasicizante	şi	un	

volum	 regulat,	 simetric,	 vila	 de	 la	 numărul	 81	

împrumută	 stăzii	 un	 ritm	 elegant,	 susţinut	 pe	 opt	

travei.	 Ferestre	 ornate	 cu	 mascaroane	 atent	

modelate,	 ghirlande	 şi	 urne	 decorative,	 o	 cornişă	

dublată	de	un	atic	care	corespunde	mansardei	îi	dau	

vilei	 atenţia	 la	 detaliu	 necesară	 pentru	 a	 nu	 părea	

masivă.	 Registrul	 inferior	 al	 clădirii	 corespunde	

demisolului	şi	este	tratat	cu	un	bosaj	puternic	pe	care	

sunt	proiectate	console	 împodobite	cu	ghirlande.	 În	dreptul	acestui	registru	clădirea	se	evazează	în	sus,	

permiţând	parterului	să	dezvolte	bovindouri	şi	balcoane	ample.

Vila	Maria	Ioanidi	1911	

blvd.	Dacia	nr.	79

Vilă	 eclectică	 decorată	 variat,	 cu	 o	 volumetrie	

vibrantă,	asimetrică,	dominată	de	imaginea	turnului	

dinspre	 stradă.	 Elemente	 ceramice,	 de	 lemn,	 şi	

cărămidă	aparentă	vopsită	alb	vin	în	sprijinul	siluetei	

elansate	a	turnului	de	colţ	(repetat	pe	diagonală	spre	

spatele	 lotului),	 completând	 un	 aer	 de	 poveste.	

Imaginea	romantică	a	turnului	cu	balcon	perimetral	

este	 cartea	 de	 vizită	 a	 acestei	 clădiri,	 mai	 ales	 în	

perioadele	 în	 care	 arborele	 din	 faţa	 casei	 este	

înfrunzit.	 Spre	 deosebire	 de	 turnul	 din	 spatele	 casei,	 care	 adăposteşte	 o	 scară,	 acesta	 închide	 spaţii	

principale,	cărora	le	împrumută	o	atmosferă	contemplativă.

Vila	Bălănescu	1925-1927	

blvd.	Dacia	nr.	75

Lucrare	 realizată	 spre	 sfârşitul	 vieţii	

arhitectului,	 vila	 de	 la	 numărul	 75	 expune	 o	

arhitectură	renascentistă	cu	decoraţii	elegante	

şi	 discrete.	 Şi	 în	 acest	 caz	 pentru	 a	 savura	

arhitectura	 vilei	 trebuie	 să	 ne	 oprim	 puţin	

asupra	decoraţiilor:	ancadramentele	dantelate	

ale	ferestrelor	de	la	parter,	cartuşele	cu	motive	

florale	ale	parapeţilor	 ferestrelor	de	 la	etaj	şi	

friza	realizată	în	altorelief.	Volumetria	este	şi	aici	regulată	(cum	este	de	aşteptat	pentru	o	vilă	renascentistă)	

şi	dominată	de	simetrie.	Axialitatea	faţadei	dinspre	stradă	este	accentuată	când	se	iese	din	parcul	Ion	Voicu	

spre	aceasta.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Vila	Adina	Costinescu	1911-1915	

str.	Polonă	nr.	4

Ca	 şi	 vila	Maria	 Ioanidi,	 cea	desenată	pentru	

Adina	Costinescu	este	o	colecţie	foarte	variată	

de	 elemente	 şi	 stiluri	 arhitecturale.	 Foarte	

interesant	 la	 această	 lucrare	 a	 arhitectului	

Berindey	este	că	poate	 fi	percepută	din	două	

zone	diferite	 în	 feluri	 foarte	diferite.	 Pe	de	 o	

parte,	din	parcul	Ion	Voicu	şi	de	pe	Bulevardul	

Dacia	se	percepe	turnul	masiv	rectangular,	iar	

pe	de	alta,	de	pe	strada	Polonă,	plimbându-ne	

pe	lângă	vilă	vom	percepe	acel	volum	uşor	al	terasei	cu	structură	de	lemn	de	peste	wintergarden-ul	de	la	

parter.	 Un	 detaliu	 de	 fineţe	 este	 corspondenţa	 elementelor	 structurale	 din	 lemn	 şi	 zidărie	 din	 zona	

wintergarden-ului.

Vila	Iatan	Poenaru	1913	

str.	Polonă	nr.	2

Vila	de	 la	numărul	2	de	pe	strada	Polonă	se	

arată	ca	un	volum	simplu,	paralelipipedic	fără	

decroşuri	semnificative,	şi	reduce	arhitectura	

la	 esenţa	 unor	 desene	 de	 faţadă,	 studii	 de	

proporţii,	 ritm	 şi	 decoraţii	 subtile.	 Ritmul	

faţadei	este	susţinut	de	perechile	de	ferestre	şi	

balcoane	franţuzeşti	şi	de	perechile	de	pilaştri	

anagajaţi	 în	 stil	 Ionic	 modern	 cu	 caneluri	

parţiale	decorate	cu	grâne.	O	tratare	eclectică	similară	a	faţadei	mai	putem	vedea	şi	la	vila	Florescu	din	strada	

Henri	Coandă	nr.	22.

Vila	Bazil	Assan	1914	

piaţa	Alexandru	Lahovary	nr	9

Vila	construită	pentru	un	industriaş,	cunoscută	

actualmente	sub	numele	de	Casa	Oamenilor	de	

Ştiinţă	 funcţionează	 astăzi	 ca	 restaurant.	

Faţade	simetrice	cu	ferestre	înalte	sunt	ornate	

cu	 o	 friză	 decorativă	 cu	 motive	 florale	 şi	 un	

soclu	 cu	 bosaj	 orizontal	 pronunţat	 care	

corespunde	demisolului.	Copertina,	uşa	de	 la	

intrare	si	parapeţii	balcoanelor	sunt	lucrate	in	

metal	 în	 manieră	 Art-nouveau,	 completând	

limbajul	eclectic	al	construcţiei.	Sunt	de	remarcat	ferestrele	cu	arc	în	plin-cintru	şi	ancadrament	rectangular.	

Aceeaşi	fineţe	a	faţadelor	se	regăseşte	în	concepţia	gardului	şi	a	porţilor.	Prezenţa	unor	motive	geometrice	

discrete	împrumută	tuturor	pieselor	de	confecţie	metalică	un	iz	Art-deco.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Vila	Solacolu	1905	

str.	Visarion	nr.	8

O	 fostă	 reşedinţă	 a	 unui	 inginer,	 actualmente	 o	

ruină,	casa	de	la	adresa	strada	Visarion	nr.	8	a	fost	

desenată	 de	 arhitectul	 Ion	D.	 Berindey	 în	martie	

1905.	Aceasta	este	prima	prezenţă	 fantomatică	a	

traseului,	 fiind	 totodată	 şi	 cea	 mai	 palpabilă,	

aflându-se	în	stadiul	de	ruină.	Pe	zidurile	rămase	se	

mai	pot	citi	încă	intenţiile	din	faţada	prezentată	mai	

jos:	balcoane	franţuzeşti	cu	uşi	înalte	care	pornesc	

imediat	de	deasupra	soclului,	cartuş	basorelief	cu	o	

compoziţie	de	instrumente	muzicale	şi	motive	florale,	decroşuri	subtile	subliniate	de	bosaje,	o	copertină	Art-	

Nouveau	 şi	 sporadice	 utilizări	 ale	 elipsei	 (tâmplărie,	 lucarne,	 plan)	 care	 adaugă	 o	 aromă	 barocă	

eclectismului.	Decoraţiile	sculpturale	contribuie	la	prestigiul	apus	al	vilei.

Vila	General	Eraclie	Arion	1898	

blvd.	Lascăr	Catargiu	nr.	15

In	 spatele	 unei	 cortine	 de	 arbori	 de	 pe	 bulevardul	

Lascăr	 Catargiu	 se	 află	 impozanta	 reşedinţă	 a	

generalului	Arion,	 semnată	de	 Ion	D.	Berindey	 la	5	

Aprilie	 1898,	 în	 condiţiile	 în	 care	 acesta	 a	 obţinut	

diploma	 de	 arhitect	 în	 1897.	 Decroşuri	 verticale	 şi	

ancadramente	comune	pentru	ferestrele	de	la	parter	

şi	etaj	dau	un	caracter	ascendent	faţadelor.	Vila	deja	

înaltă	pare	astfel	mai	elansată,	ridicând	privirile	către	

mansarda	 generoasă,	 cornişa	 puternică	 şi	 intradosul	 balcoanelor	 de	 la	 etaj,	 susţinute	 de	 mascaroane	

dramatice.

Vila	Amiral	Urseanu	1910	

blvd.	Lascăr	Catargiu	nr.	21

Vila	 care	 se	 ridica	 în	 1910	 pe	 bulevardul	 Lascăr	

Catargiu	 aparţinea	 Amiralului	 Urseanu,	 personaj	

pasionat	de	navigaţie	şi	astronomie.	Reşedinţa	pe	care	

o	proiectează	pentru	dânsul	Ion	D.	Berindey	descrie	

întocmai	cele	două	pasiuni	care	îl	definesc,	împreună	

cu	 eleganţa	 cuvenită	 statutului	 şi	 bulevardului.	

Sculpturile	alegorice	cu	motive	maritime	de	pe	faţada	

dinspre	bulevardul	Lascar	Catargiu	sunt	realizate	în	

piatră	 şi	 semnate	 de	 I.	 Klier.	 Mascaroanele	 atent	

modelate	şi	cartuşele	cu	basorelief	completează	aportul	sculpturii	la	arhitectura	eclectică.	Cupola	ascunde	o	

lunetă,	 transformând	 casa	 în	 observator	 astronomic,	 funcţiune	 păstrată	 şi	 astăzi,	 devenind	 observator	

astronomic	public.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Vila	Alexandru	Florescu	1906	

str.	Henri	Coandă	nr.	22

Asemănătoare	ca	limbaj	cu	vila	Iatan	Poenaru	

din	 strada	 Polonă,	 vila	 Florescu	 foloseşte	

acelaşi	ritm	generat	de	perechile	de	ferestre	cu	

arc	în	plin-cintru	şi	cele	rectangulare	de	la	etaj,	

alternate	cu	pilaştri	angajaţi	ornaţi	cu	un	motiv	

cu	 grâne	 stilizate.	 Pe	 faţada	 principală	

volumele	 laterale	 avansate	 spre	 stradă	nu	au	

ferestre,	 fiind	 decorate	 cu	 un	 ancadrament	

profilat.	 Acest	 joc	 de	 volume	 subliniază	

simetria	faţadei	şi	creează	o	scenografie	impozantă.	Cornişa	pronunţată	şi	aticul	uşor	transparent	decorat	cu	

baluştri	închid	compoziţia	clasicizant-eclectică.	Ancadramentele	sunt	preponderent	geometrice,	cele	de	la	

etaj	fiind	însă	completate	cu	ghirlande	care	preiau	forma	rectangulară	a	ferestrelor.

Vila	Emanuel	Kreţulescu	1911-1914	

str.	Henri	Coandă	nr.	18

Plecând	de	la	vila	Florescu	de	la	numărul	22,	trecem	

pe	 lânga	 o	 vilă	 care	 nu	 a	 fost	 proiectată	 de	 Ion	D.	

Berindey,	 dar	 care	 aparţinea	 generalului	 Berindey,	

unchiul	arhitectului,	şi	care	are	spre	spatele	lotului	

dependinţe	desenate	de	Louis	Blanc,	văr	prin	alianţă	

cu	acesta.	Ajungem	astfel	 la	vila	de	 la	numărul	18,	

lucrare	 a	 lui	 Berindey	 care	 utilizează	 aceeaşi	

r i tm i c i t a t e 	 ş i 	 s o b r i e t a t e 	 a 	 d e c o ra ţ i e i 	

ancadramentelor	 ca	 vila	 Florescu.	 Este	 uimitor	 faptul	 că	 a	 rezistat	 trasării	 bulevardului	 Dacia,	 apariţie	

ulterioare	edificării	imobilului.	Mai	mult,	bulevardul	pare	să	fi	fost	trasat	şi	în	funcţie	de	această	vilă	şi	de	

Muzeul	Literaturii	de	vis-a-vis,	ambele	clădiri	foste	proprietăţi	ale	familiei	Kreţulescu.

Palatul	Cantacuzino	1902-1903	

Calea	Victoriei	nr.	141

Acest	palat	a	fost	proiectat	pentru	unul	dintre	cei	mai	
bogaţi	şi	mai	 influenţi	oameni	ai	perioadei,	 fost	prim-
ministru	şi	primar	al	Bucureştiului,	Gheorghe	Grigore	
Cantacuzino.	 Printre	 primele	 si	 cele	 mai	 cunoscute	
lucrări	 ale	 lui	 Berindey,	 palatul	 este	 un	 edificiu	
impozant,	elgant,	cu	foarte	multe	accente	artistice,	de	o	
arhitectură	Beaux-Arts.	Elemente	artistice	de	proporţii	
exagerate	ca	muzele	din	dreptul	mansardei,	copertinele	
în	spirit	Art-Nouveau	sau	basoreliefurile	de	pe	faţadele	
laterale	îi	acordă	palatului	un	aer	romantic	definitoriu.	
Deşi	cunoscut	şi	sub	numele	de	palatul	cu	lei,	datorită	
celor	doi	 lei	care	flanchează	intrarea	principală	(copii	
după	 sculpturi	 realizate	 de	 Antoine	 Louis	 Barye)	
Berindey	proiectase	două	sculpturi	alegorice	care	să	fie	
amplasate	 în	 locul	 leilor.	 Este	 esenţial	 să	 realizăm	 că	
imaginea	 de	 astăzi	 a	 palatului	 se	 datoreză	 în	 egală	

măsură	şi	sculptorului	care	a	lucrat	la	aceste	faţade,	tânărul	de	25	de	ani	Emil	Wilhelm	Becker.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Vila	Ion	Cămărăşescu	1920	

blvd.	Lascăr	Catargiu	nr.	39

Revenind	pe	Bulevardul	Lascăr	Catargiu,	putem	

admira	reşedinţa	domnului	Cămărăşescu,	o	vilă	

cu	un	volum	curat,	cu	o	mansardă	puternică	cu	

lucarne	cu	frontoane	de	influenţă	barocă	şi	cu	un	

decroş	 care	 evidenţiază	 intrarea	 principală.	

Balconul	 de	 pe	 faţada	 dinspre	 bulevard	 se	

transformă	într-o	terasă	amplă	care	se	deschide	

prin	 două	 scări	 spre	 curte.	 Decoraţiile	 sunt	

subtile,	atât	ca	volumetrie	cât	şi	ca	vocabular,	rezumându-	se	la	motive	vegetale	şi	baluşti	ataşaţi	parapeţilor	

de	la	ferestre	şi	de	la	atic.	Volumetria	este	subliniată	de	muchii	ornate	cu	bosaj	orizontal.

Vila	Olănescu	1900	

Calea	Victoriei,	blvd.	Lascăr	Catargiu

Această	 staţie	 este	o	 fantomă	a	 traseului.	Vila	 a	
fost	 demolată	 la	 sfârşitul	 anilor	 80,	 făcând	 loc	
unor	locuinţe	colective	şi,	ulterior,	unui	imobil	de	
birouri.	 Terenul	 avea	 deschidere	 către	 ambele	
bulevarde	(Lascăr	Catargiu,	atunci	Colţei,	şi	Calea	
Victoriei).	 Faţada	 prezentată	 este	 cea	 dinspre	
curte,	 şi	 se	 poate	 remarca	 tratarea	 diferită	 a	
volumului	în	funcţie	de	proximitatea	faţă	de	unul	
din	cele	două	bulevarde.	Este	interesant	faptul	că	
imobilul	 pare	 să	 întoarcă	 spatele	 bulevardului	
Lascăr	Catargiu,	orientând	spre	acesta	terasa	care	
se	 regăseşte	 la	 imobile	 ca	 vila	 Urseanu	 şi	 vila	
Cămărăşescu.	 Plastica	 faţadelor	 este	 una	 tipică	

pentru	lucrările	lui	Berindey,	eclectismul	cu	influenţe	Clasice	şi	Rococo	dominând	compoziţia.	Am	ţinut	să	
marcăm	această	staţie	în	traseu	atât	pentru	a	păstra	memoria	clădirilor	disparute	dar	şi	datorită	faptului	că	
Ion	D.	Berindey	locuia	în	imediata	apropiere	a	acestui	imobil,	la	fosta	adresă	Calea	Victoriei	258	(conform	
tabloului	arhitecţilor	din	1924).

Bulevardul	Aviatorilor	şi	
parcelările	Bonaparte	şi	

Filipescu

Este	vorba	de	porţiunea	dintre	
Piaţa	 Aviatorilor	 şi	 Piaţa	
Victoriei 	 a	 Bulevardului	
Aviatorilor	 (atunci	 Şoseaua	
J ianu) 	 ş i 	 a 	 parcelări lor 	
cuprinse	 între	 acest	 bulevard	
ş i 	 C a l e a 	 Do roban ţ i l o r, 	
excluzând	 mici	 zone.	 Aceste	
parcelări	 au	 fost	 populate	 în	
principal	cu	vile	individuale,	respecând	un	regulament	coerent	şi	modern,	adunând	de-a	lungul	timpului	
lucrări	 semnate	 de	 nume	 foarte	 importante	 ale	 arhitecturii	 Româneşti:	 Paul	 Smărăndescu,	 Henrietta	
Delavrancea,	Duiliu	Marcu,	Horia	Creangă,	Arghir	Culina,	Tiberiu	Niga	etc.	Acest	cartier	este	o	foarte	plăcută	
promenadă	în	sine.	Bulevardul	Aviatorilor	este	de	asemenea	unul	din	cele	mai	bune	prilejuri	de	promenadă	
din	Bucureşti,	secţiunea	sa	transversală	transformându-l	 într-un	bulevard-parc,	alternând	carosabilul	cu	
ample	spaţii	verzi.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Vila	Vasile	Gănescu	1901-1902	

Şoseaua	Kiseleff	nr.	9

Compoziţie	romantică	dominată	de	foişor	detaşat	de	
restul	volumului	printr-o	serie	de	stâlpi	de	lemn,	vila	
Gănescu	a	suferit	mai	multe	modificări	pe	parcursul	
timpului.	In	reproducerea	alăturată	se	poate	vedea	
compoziţia	iniţială	a	faţadei,	corpul	din	stânga	având	
o	cu	totul	altă	formă.	Experimentarea	cu	structura	
de	lemn	pe	care	o	va	relua	la	vilele	Costinescu	din	
strada	Polonă	nr.	4	şi	strada	Thomas	Masaryk	nr.	31	
nu	 se	 rezuma	 în	 cazul	 acestei	 lucrări	 doar	 la	
accentul-semnătură	al	foişorului,	fiind	evidentă	şi	la	
terasa	 de	 deasupra	 corpului	 remodelat.	 La	
romantismul	 clădirii	 contribuie	 şi	 câteva	 piese	 de	
fier	forjat	amplasate	sub	ferestre.

Vila	Toma	Stelian	1912-1915	

Şoseaua	Kiseleff	nr.	10

Vilă	sobră	cu	o	arhitectură	eclectică,	reşedinţa	Stelian	
arată	 astăzi	 mult	 diferit	 faţă	 de	 proiectul	 iniţial,	
diferenţe	 rezultate	 probabil	 în	 urma	 avariilor	 de	 la	
cutremurul	 din	 1977.	 Volumul	 îşi	 păstrează	 însă	
simplitatea	şi	eleganţa	prin	faţadele	împărţite	în	trei	
registre	 şi	 o	 mansarda	 mai	 masivă	 care	 închide	
compoziţia	 arhitecturală.	 Balcoanele	 de	 pe	 faţada	
principală	 sunt	 susţinute	 de	 elemente	 sculpturale	
reprezentând	 lei,	 piese	 care	 au	 supravieţuit	
cutremurului	din	1977.	Faţada	principală	se	continua	
spre	 şosea	 cu	 o	 terasă	 şi	 scară	 monumentală,	 iar	
balcoanele	 erau	 flancate	 de	 cariatide	 care	 susţineau	
frontoane	puternice	de	factură	barocă.	Lucarnele	erau	
de	asemenea	bogat	decorate,	având	ancadramente	de	
aceeaşi	influenţă	barocă.	Berindey	a	construit	pentru	
avocatul	 Toma	 Stelian	 şi	 un	 cavou,	 amplasat	 în	
Cimitirul	Bellu,	figura	77b.

Leagănul	Sf.	Ecatherina	1900	Blvd.	Maresal	
Averescu	nr.	17

Construit	 la	 iniţiativa	 doamnei	 Ecatherina	
Cantacuzino	 şi	 a	 altor	 personalităţi	 ale	 perioadei,	
leagănul	este	organizat	în	pavilioane	unite	de	paliere	
închise	 cu	 colonade	 neoromâneşti	 şi	 ferestre.	
Berindey	 a	 proiectat	 şi	 o	 capelă	 neoromânească	
amplasată	 diametral	 opus	 faţă	 de	 intrarea	
principală,	 ansamblul	 păstrându-şi	 coerenţa	 din	
punct	 de	 vedere	 stilistic.	 Din	 cauza	 umidităţii,	
interiorul	capelei	nu	s-a	păstrat.	Basorelieful	situat	
în	axul	intrării	sub	streaşina	acoperişului	surprinde	
o	secvenţă	din	viaţa	Sfintei	Ecaterina,	ţinând	Sfântul	
Prunc	în	braţe.

PARCUL	HERĂSTRĂU

Extinderea	Parcului	Naţional,	 cum	se	numea	atunci,	
Herăstrău	după	denumirea	de	astăzi,	se	datorează	tot	
lui	 Berindey,	 conform	 unor	 lucrări	 de	 specialitate.	
Parcul	 care	 din	 1936	 urma	 să	 găzduiască	 Muzeul	
Satului,	 fondat	 de	 academicianul	 Dimitrie	 Gusti,	 se	
întinde	 între	 Şoseaua	 Kiseleff	 şi	 Bulevardul	
Aviatorilor.	 Aceasta	 este	 ultima	 oprire	 a	 traseului	
cultural	Ion	D.	Berindey.	Dacă	nu	ar	fi	fost	demolat	în	
anii	 50	Hipodromul	Băneasa,	 traseul	 ar	 fi	 continuat	
până	la	capătul	Şoselei	Kisleff,	în	Piaţa	Presei	Libere.	

Dacă	aţi	urmărit	acest	traseu	cu	toate	staţiile	sale,	aţi	parcurs	6.5km	(jumătate	din	lungimea	
galeriilor	Louvre	din	Paris)	prin	Bucureşti,	urmărind	arhitectura	lui	Berindey.	Vă	mulţumim	

pentru	companie!



de	Magdalena	 POPA	 BULUC
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Galeria	Palatului	Farnese
somptuos	restaurată

	 “ olosal,	impunător,	magnific,	decorat	cu	artă,	cu	fântâni	cu	scoici	din	granit,	face	parte	din	comorile	C
Romei”,	aprecia	Giuseppe	Antonio	Guattani,	vorbind	despre	Palazzo	Farnese.
	 Triumful	dragostei	dintre	Bachus	şi	Ariadna	s-a	reın̂tors	ın̂	culorile	sale	originale	de	albastru	şi	
verde.	 La	 fel	 ca	 şi	 Marea	 sărbătoare	 a	 zeilor,	 ın̂geri	 şi	 nimfe,	 cu	 Zeus	 şi	 Junona,	 cu	 stucaturi	 aurite.	
Restaurarea	a	durat	18	luni.	O	muncă	de	echipă	internaţională	ın̂tre	Italia,	Franţa	şi	Statele	Unite,	finanţată	
cu	800.000	de	euro	de	către	 	şi	cu	peste	200.000	de	euro	de	World	Monuments	Fund Administraţia	Polului	
Muzeal	din	Roma.
	 Aşa	 cum	 sublinia	 şi	 Dario	 Franceschini,	 Ministrul	 Bunurilor	 Culturale	 şi	 Turismului,	 această	
restaurare	demonstrează	importanţa	Patrimoniului	Umanităţii.	O	muncă	minuţioasă	care	a	unit	tehnici	ale	
avangardei	cu	laserul	şi	inserţiile	cu	răşini	invizibile,	cu	munca	extrem	de	minuţioasă	a	curăţării	cu	hârtie	
japoneză	şi	apă.	Au	lucrat	30	de	restauratori	alături	de	specialişti	ın̂	stucaturi	şi	picturi	murale.

	 Pe	malul	stâng	al	Tibrului,	la	colţul	
Viei	 Apia,	 apare	 brusc	 impozanta	
siluetă	 a	Palatului	Farnese.	 Sediu,	din	
1874,	al	Ambasadei	Franţei	şi	al	Şcolii	
de	 la	 Roma,	 el	 adăposteşte	 galeria	
pictată	ın̂	frescă	de	fraţii	Carracci	ın̂tre	
1598	 şi	 1608.	 Restaurarea	 acestui	
monument	 al	 artei,	 de	 o	 amploare	
inedită	 ın̂	 istoria	 palatului,	 a	 permis	
ansamblului	 dominat	 de	 bolta	 care	
celebrează	iubirile	zeilor	să-şi	recapete	
claritatea	 originală.	 O	 ocazie	 de	 a	
redescoperi	 o	 operă	 de	 artă	 totală	 ın̂	
care	 arhitectura,	 pictura	 şi	 sculptura	
dialoghează.

Sală	din	Palatul	Farnese

Interiorul	Galeriei	Carracci



Fabuloasa	boltă

	 Galerie-mamă	a	tuturor	galeriilor	

de	palat	din	Europa,	a	Galeriei	Oglinzilor	

din	palatele	englezeşti	şi	austriece,	după	

părerea	 lui	 Bertrand	 du	 Vignaud,	

preşedintele	 WMF	 Europe,	 istoria	

Galeriei	 Farnese	 este	 indisociabilă	 de	

cea	a	edificiului	ın̂	care	se	află.
	 Totul	 a	 ı̂nceput	 ı̂n	 1495,	 când	

Alexandru	Farnese,	care	a	devenit	Papa	

Paul	 al	 III-lea,	 ı̂n	 1534,	 a	 conceput	

proiectul	unei	mari	reşedinţe	 familiale.	Ridicarea	ei	a	 ın̂ceput	 ın̂	1512,	sub	conducerea	 lui	Antonio	da	

Sangallo,	talentatul	discipol	al	lui	Bramante,	fiind	un	proiect	ambiţios,	aproape	de	Biserica	Sfântul	Petru	din	

Roma.	 Antonio	 da	 Sangallo	 a	 conceput	 o	 construcţie	 pătrată,	 cu	 aparenţă	 austeră,	 ın̂	 jurul	 unei	 curţi	

interioare.
	 La	moartea	arhitectului,	ın̂	1546,	şantierul	a	fost	preluat	de	Michelangelo,	căruia	Papa	Paul	al	III-lea	

i-a	ın̂credinţat	şi	terminarea	Sixtinei	cu	Judecata	de	Apoi,	precum	şi	decorarea	Capelei	Paolina.	Elevii	lui,	

Vignola	şi	apoi	Giacomo	della	Porta,	au	terminat	palatul	după	planurile	lui.

	 I�n	 perioada	 ın̂	 care	 Roma	 era	 ın̂	

plină	efervescenţă,	palatul	a	 ın̂coronat	

proiectul	urbanistic	al	Papei	Paul	al	III-

lea,	 care	 şi-a	 multiplicat,	 ı̂n	 timpul	

pontificatului	 său,	 iniţiativele	 de	

modernizare	 şi 	 ı̂nfrumuseţare	 a	

oraşului.	 Ambiţiile	 papalităţii	 şi	 ale	

familiei	 Farnese	 au	 redesenat	 oraşul.	

Având	acces	la	tronul	papal,	aceşti	mici	

feudali	 veniţi	 din	 Toscana,	 familie	 de	

condotieri	 şi	 de	 ecleziaşti,	 au	 atins	

apogeul.
	 Format	la	Curtea	umanistă	a	Familiei	Medicis,	Paul	al	III-lea	a	reprezentat	afirmarea	culturală	şi	

politică	a	familiei,	fiind	un	mecena	luminat	al	marilor	nume	ale	celei	de	a	doua	Renaşteri.	Moartea	sa,	ın̂	

1549,	n-a	ın̂semnat	oprirea	ın̂frumuseţării	palatului	familial.	La	mijlocul	secolului,	fiul	său	legitim,	Pier	

Luigi,	ıî	ın̂credinţează	lui	Francesco	Salviati	şi	apoi	lui	Taddeo	Zuccari	decorul	aşa-numitului	Salotto	sau	

sala	serbărilor	festive	ale	familiei	Farnese.

În	timpul	restaurării	Galeriei	Farnese



	 Apoi,	 ı̂n	 1591,	 foarte	 tânărul	 cardinal	

Odoardo,	 fiul	marelui	 condotier	Alexandru	 (1545-

1592),	s-a	decis	să	onoreze	figura	tatălui	său	printr-

un	 ciclul	 de	 fresce	 ın̂	 Sala	 Mare,	 pentru	 care	 l-a	

comandat	lui	Annibaleşi	Agostino	Carracci.	Această	

comandă	 anunţa	 marile	 realizări	 ale	 pictorilor	

emilieni	ın̂	palatul	roman,	care	au	culminat	desigur	

cu	 Galeria.	 Peste	 tot	 ı̂n	 palat	 era	 cântată	 goria	

Familiei	Farnese.	Pe	virtuţile	cardinale	şi	teologale	

apar	 repetate	 la	 nesfârşit	 blazoanele	 familiei,	 ı̂n	

special	 magistralul	 unicorn	 pictat	 ı̂n	 Galerie	

deDominiquin,	 elevul	 pictorilor	 Carracci.	 Aşa	 ı̂şi	

ı̂ncepe	 povestirea	 despre	 această	 somptuoasă	

restaurare	a	Palatului	Farnese,	Mauro	Coen,	vorbind	

despre	gloria	Vilei	Farnese.

Pictorii	Carracci	la	Roma

	 Când	Odoardo	Farnese	le-a	propus	celor	doi	

fraţi	şi	vărului	lor	să	realizeze	decorarea	palatului,	aceştia	au	văzut	ocazia	de	a	consacra	noile	principii	ale	

Academiei	 Incamminati	 ın̂	oraşul	Papilor.	Dar	Lodovico	a	refuzat	să	părăsească	Emilia,	să	abandoneze	

Academia	şi	oraşul	natal	ın̂	favoarea	recunoaşterii	romane.	La	ın̂ceput,	Agostino	a	ezitat	şi	el,	dar	Annibale	

şi-a	afirmat	clar	intenţia	de	a	pleca	la	Roma,	devenind	promotorul	inovaţiilor	Academiei	ın̂	Cetatea	Eternă.

Diana	şi	Endymion

Jupiter	şi	Junona

Triumful	lui	Bachus	şi	al	Ariadnei	de	Annibale	Carracci



	 Măiestria	 sa	 ın̂	 arta	 frescei,	 experimentată	 ın̂	 Palatele	Fava	 (1849),Magnani	 (1590)	 şi	 Sampieri	

(1593-1594),	i-a	permis	să	exceleze,	mai	ın̂tâi,	ın̂	decorul	Cabinetului,	unde	a	pictat	legenda	lui	Hercule,	

menită	să-l	ın̂drepte	pe	tânărul	cardinal	pe	calea	Virtuţii.	Un	fel	de	Oglindă	a	prinţului.	La	puţin	timp	după	

aceea,	Odoardo	i-a	ın̂credinţat	lui	Annibale	realizarea	decorului	marii	galerii	a	palatului.	A	fost	ın̂ceputul	

unui	nou	limbaj	artistic	ce	s-a	impus	la	Roma	către	1600,	ın̂	momentul	ın̂	care	ın̂	bisericile	oraşului	lucra	

Caravaggio.

	 I�nainte	de	a	intra	ın̂	galerie,	vizitatorul	trece	prin	loggia	primului	etaj,	deschisă	către	exterior,	deci	

foarte	 luminoasă,	 şi	 apoi	 printr-o	 anticameră	 ı̂ntunecată.	 Această	 scurtă	 pauză	 măreşte	 efectul	 de	

luminozitate	intensă	a	galeriei.	Pentru	că	spaţiul	se	deschide	ın̂	faţa	vizitatorului	cu	trei	ferestre	largi,	ce	dau	

spre	Tibru	şi	spre	via	Giulia.	Aceasta	este	unica	sursă	de	lumină	a	ın̂căperii.	Dispunerea	lor	o	aminteşte	pe	

cea	adopată	cu	un	secol	ın̂ainte	de	Rafael	pentru	loggia	de	la	Villa	Farnesina	şi	este	un	semn	al	admiraţiei	lui	

Annibale	pentru	marele	pictor,	dar	şi	al	voinţei	lui	de	a	face	să	cadă	pe	frescele	lui	lumina	reală,	potrivit	

principiilor	artiştilor	de	la	Academia	Incamminati.	Moştenirea	lui	Antonio	Allegri,	zis	Correggio,	ış̂i	găseşte	

aici	o	interpretare	magistrală,	prin	tratarea	accentuată	a	luminilor	şi	umbrelor,	pentru	a	mări	impresia	de	

lumină	naturală	pe	elementele	bolţii.

Celebrele	fresce	ale	bolţii	după	restaurare



Iubirile	Zeilor

	 Funcţia	 exactă	 a	 acestei	 galerii	

rămâne	necunoscută.	Poate	că	ea	a	

fost	concepută	ın̂	sensul	modern	al	

termenului,	 ca	 un	 spaţiu	 dedicat	

artelor,	bine	reprezentate	ın̂	fresce	

prin	 medalioane,	 sculpturi	 reale	

sau	 ı̂nşelătoare	 sau	 instrumente	

muzicale . 	 Decoraţia 	 galeriei	

trebuie	să	fi	fost	legată	de	căsătoria	

lui	Ranuccio	Farnese	cu	Marguerite	

Aldobrandini, 	 nepoata	 Papei	

Clement	al	VIII-lea.	Programul	iconografic	consacrat	iubirilor	zeilor,	inspirat	din	Metamorfozele	lui	Ovidiu,	

ar	putea	fi	un	omagiu	adus	mirilor,	nu	lipsit	de	umor.

	 Cele	patru	zone,	tablouri	pictate	ın̂	frescă,	 ın̂	trompe-l'oeil,	ca	şi	cum	ar	fi	fost	agăţate	de	tavan,	

celebrează	ım̂păcarea	Amorului	Sacru	cu	Amorul	Profan.	Sunt	prezenţi,	de	asemenea,	Eros	şi	Anteros,	adică	

dragostea	 ım̂părtăşită,	 ın̂	 jurul	 cortegiului	 nupţial	 al	 lui	 Bacchus	 şi	 al	 Arianei,	 consacrarea	 dragostei	

terestre	a	viitorilor	soţi.

	 Opera	lui	Carracci	apărea	ın̂	epocă	reprezentativă	pentru	umanismul	italian	din	secolul	al	XVI-lea,	

caracterizat	de	erudiţie	şi	de	umor.

	 Annibale	 nu	 ın̂cetează	 să	 se	 joace	 cu	 simbolurile	mitologice,	 introducând	 un	 aer	 subversiv	 ın̂	

semnificaţiile	obişnuite.	Hercule,	ın̂armat	cu	o	tamburină,	ın̂cearcă	să	o	ın̂veselească	pe	Omphale,	care	i-a	

luat	atributele	de	semizeu,	pielea	de	leu	şi	măciuca.	Bacchus,	beat,	cu	privirea	goală,	trebuie	să	fie	ajutat	de	

un	amoraş	care	 ıl̂	 ţine	de	cot	ca	să	poată	ridica	cu	mare	greutate	un	ciorchine	de	strugure.	 I�n	această	

iconografie	 tradiţională	 a	 cortegiului	 dionisiac,	 o	 voluptuoasă	 Venus	 terestră	 i	 se	 substituie	 Arianei	

adormite,	 ın̂	 partea	din	dreapta	 jos	 a	 compoziţiei.	 I�n	 sfârşit,	 un	 amoraş	 care	 face	pipi	 confirmă	 tonul	

ireverenţios	al	ansamblului	din	reşedinţa	cardinalului.

	 I�n	 partea	 de	 jos	 a	 bolţii,	 mai	 mulţi	 bufoni	 apar	 ca	 tot	 atâtea	 caricaturi	 menite	 să	 demonteze	

caracterul	serios	al	referinţelor	mitologice.	Un	fel	de	comentariu	comic	al	faptelor	ce	se	derulează	ın̂	partea	

de	sus,	un	melanj	de	genuri,	caracteristic	creaţiei	lui	Annibale	de	la	Roma.

Annibale	Carracci	-	Triumful	lui	Bacchus	şi	al	Arianei



	 Sub	boltă,	stucaturi	ın̂	altorelief	sunt,	pentru	prima	dată,	legate	de	arhitectură,	alternând	pe	părţile	

laterale	cu	nişe	destinate	să	primească	antice	sculpturi	din	marmură.	Familia	Farnese	conserva	o	foarte	

importantă	 colecţie	 de	 antichităţi,	 printre	 care	 celebrul	 Hercule	 Farnese,	 aflat	 astăzi	 la	 Muzeul	 de	

Arheologie	din	Napoli.
Adesea	acoperite	cu	 foiţă	de	aur,	stucaturile	contribuie	 la	difuzarea	 luminii	de	 la	 ferestrele	din	partea	

vestică	care,	prin	ele,	se	reflectă	către	pereţii	aflaţi	ın̂	contre-jour.

	 „Reamenajarea	galeriei,	după	dispoziţia	originală	a	statuilor,	vizibilă	ın̂	gravurile	lui	Pietro	Aquila	

(1674)	şi	Giovanni	Volpato	(1777)	a	fost	una	dintre	ultimele	intervenţii.	Copiile	ın̂	gips	moderne	au	fost	şi	

ele	restaurate	şi	replasate	ın̂	nişe”,	preciza	Elvira	Cajano,	directorul	de	lucrări	de	restaurare	pentru	stuc,	

copiile	statuilor	şi	inscripţii.

	
A n n i b a l e 	 C a r r a c c i 	 a	

conceput	singur	şi	a	realizat	

aproape	 ın̂	 ın̂tregime	 bolta	

Galeriei	 ın̂că	 din	 1598,	 aşa	

cum	o	dovedesc	numeroase	

desene.	 Oare	 tot	 el	 este	 la	

o r i g i n e a 	 d e s e n u l u i	

stucaturilor	 sau	 ideea	 a	

aparţinut	lui	Odoardo	şi	lui	

Fulvio	 Orsini,	 anticarul	

uman i s t , 	 c o n s i l i e r 	 a l	

cardinalului?
	

Nişele	cu	sculpturi	antice	ale	Galeriei	Farnese

Scara	interioară	de	la	Palazzo	Farnese



	 Elvira	Cajano	consideră	că	

ultima	 restaurare	 a	 permis	

confirmarea	 existenţei	 unui	

plan	 global,	 ce	 prevedea	 o	

u n i f i c a r e 	 a 	 s p a ţ i u l u i	

arhitectural	 cu	 sculptura	 şi	

pictura.	 Dar	 graniţele	 sunt	

tulburate,	 pentru	 că	 Atlanţii	

pictaţi	 ı̂n	 grisaille	 par	 din	

marmură,	 medalioanele	 bolţii	

imită	bronzul.	Această	reunire	a	

artelor	ın̂	favoarea	unui	proiect	

comun	 este	 o	 noutate.	 De-a	

lungul	secolelor,	această	unitate	

a	fost	denaturată	de	deteriorarea	naturală	a	elementelor,	căreia	i	s-au	adăugat	restaurările	de	multe	ori	

hazardate.	De	la	sfârşitul	secolului	al	XVIII-lea,	stucaturile	au	fost	de	mai	multe	ori	pictate	ın̂	culori	de	la	

ocru	la	gri	şi	brun,	care	au	trecut	uneori	peste	aurire,	lipsindu-le	de	albul	original.
	
	 Dorinţa	de	a	regăsi	unitatea	de	percepţie	a	fost	una	dintre	ambiţiile	restaurării.	Obiectivul	de	a	

permite	„ochiului	să	treacă	de	la	pereţi	la	boltă	şi	invers	fără	ruptură	cromatică”	nu	trebuia	ın̂să	să	nege	

istoria	 locului	şi	a	restaurărilor	 lui	succesive,	dintre	care	unele	au	 fost	 ın̂treprinse	 la	puţin	 timp	după	

realizarea	galeriei.	Straturile	de	culoare	marchează	un	moment	al	istoriei	locului.	Astfel,	o	mică	parte	din	

ele	 a	 fost	 conservată	 la	 intrarea	 principală,	 avându-se	 grijă	 totodată	 ca	 ele	 că	 nu	 tulbure	 viziunea	

ansamblului.	I�n	celelalte	părţi,	stucaturile	şi-au	regăsit	claritatea	originală.

	 Emanuela	 Settimi,	 directoarea	 lucrărilor	 de	 restaurare	 a	 picturilor	 murale,	 amintea	 extrema	

prudenţă	adoptată	atunci	când	lucrezi	cu	o	capodoperă:	„I�nainte	de	a	monta	schelele,	leziunile	şi	fisurile	

bolţii	 şi	 ale	pereţilor	au	 fost	 studiate”.	Cu	 timpul,	mişcarea	 structurilor	portante	a	provocat	daune	pe	

supafaţa	 picturilor,	 infiltraţiile	 au	 creat	 inflorescenţe	 saline	 la	 nivelul	 straturilor	 pregătitoare	 şi	 al	

suprafeţei	 de	 culoare,	 mai	 ales	 al	 finisărilor	 al	 secco.	 A	 fost	 necesară	 o	 lungă	 campanie	 de	 analize	

peliminare	pentru	a	determina	cu	precizie	starea	de	conservare	a	ansamblului	şi	pentru	a	ın̂ţelege	tehnica	

de	execuţie	folosită	de	Carracci	şi	de	elevii	lui.	Rezultatele	obţinute	au	fost	completate	de	noile	anchete	

ştiinţifice.	Restauratorii	au	putut	determina	numărul	zilelor	necesare	desăvârşirii	ansamblului.	Aşa	cum	

peciza	Emanuela	Settimi,	 „potrivit	calculului	actual,	efectuat	prin	verificarea	 limitei	dintre	zone,	bolta	

apare	divizată	ın̂	301	zile,	iar	cele	două	scene	de	pe	laturile	ın̂guste,	figurându-i	pe	Perseu	şi	Andromeda,	

respectiv,	Lupta	dintre	Perseu	şi	Phineus,	au	durat	nouă	şi	respectiv	15	zile.

	 După	această	 fază	de	diagnostic,	 restauratorii	au	procedat	 la	consolidarea	 tuturor	suprafeţelor	

pictate	şi	a	auriturii.	Pentru	curăţarea	suprafeţelor	a	fost	din	nou	nevoie	de	o	mare	prudenţă	pentru	a	nu	

altera	culorile	fragile,	mai	ales	albastrurile	foarte	subtile.

Galeria	Farnese	a	fost	aleasă	de	Puccini	ca	
decor	pentru	Actul	II	din	opera	Tosca



Descoperiri	surprinzătoare

	 Galeria	a	oferit	o	surpriză	de	proporţii	restauratorilor.	„Curăţarea	a	relevat	o	cantitate	considerabiă	

de	inscripţii,	de	desene	ın̂	cărbune	sau	ın̂	sangvină	şi	de	incizii,	reunite	mai	ales	 ın̂	partea	inferioară	a	

galeriei,	pe	decoraţiile	ın̂	stuc”.	Delicateţea	acestor	martori	preţioşi	a	cerut	o	şi	mai	mare	prudenţă,	fiecare	

material	folosit	impunând	o	abordare	diferită.	Semnături	şi	date	au	fost	scoase	la	lumină	şi	studiate	cu	

specialişti	 ın̂	paleografie	pentru	a	determina,	pe	cât	posibil,	 identitatea	pictorilor	care	au	participat	 la	

decorare.	După	moartea	lui	Agostino,	ın̂	1602,	Annibale	a	reorganizat	atelierul	după	modelul	celui	al	lui	

Rafael,	cu	metode	de	repartizare	a	sarcinilor	ın̂	funcţie	de	specialitatea	fiecărui	membru,	ceea	ce	implica	un	

mare	număr	de	participanţi.

	 Apoi,	 ın̂	secolele	XVIII	şi	XIX,	artiştii	au	continuat	să	 frecventeze	 locul,	numeroase	caricaturi	au	

apărut	ın̂	timpul	restaurării,	făcute,	probabil,	ca	divertisment	ın̂	timpul	pauzelor	de	lucru.

	 „Astăzi,	odată	demontate	schelele,	explică	Emanuela	Settimi,	odată	eliminate	intervenţiile	foştilor	

restauratori,	se	pot	vedea,	ın̂	sfârşit,	culorile,	volumele,	umbrele,	luminile	lui	Annibale,	ale	lui	Agostino	şi	ale	

elevilor	lor,	chiar	cu	inevitabilele	urme	ale	timpului	care	le	traversează”.

	 A	fost	o	surpriză	faptul	că,	dincolo	de	problema	de	stabilitate,	sub	stratul	de	ciment	aplicat	ın̂	1700,	

stucaturile	erau	practic	ın̂tregi.	O	altă	surpriză	a	fost	o	mică	galerie,	compusă	din	schiţe,	desene,	caricaturi	

aşezate	ın̂	ziduri	pe	care	restauratorii	le-au	readus	la	lumină.

sursa	articol:	http://www.cotidianul.ro/galeria-palatului-farnese-uimitor-restaurata-273118/

Detalii	din	splendida	bolta	decorată	de	
Annibale	Carracci	şi	acum	restaurată



de	la	arh.	Sidonia	TEODORESCU

Bucureştiul în proiectele studenţilor

tehnoredactare:	Ana	DONȚU Facultatea de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret

	 Expoziţia	 „Bucureştiul	 în	 proiectele	

studenţilor	Facultăţii	de	Arhitectură	a	Universităţii	

„Spiru	 Haret”,	 organizată	 de	 Facultatea	 de	

Arhitectură	 a	 Universităţii	 „Spiru	 Haret”	 şi	 de	

Muzeul	Municipiului	Bucureşti	a	putut	fi	vizitată	în	

perioada	 19	 aprilie	 -	 22	 mai	 2016,	 la	 Muzeul	

Municipiului	Bucureşti,	în	holul	Palatului	Suţu.

	 Expoziţia	 propusă	 selectează	 cele	 mai	

reprezentative	proiecte	ale	studenţilor	din	anii	II-VI,	

ai	 Facultăţii	 de	 Arhitectură	 a	 Universităţii	 „Spiru	

Haret”,	 localizate	 în	 zone	 de	 interes	 ale	 Capitalei.	

Proiectele	 urmăresc	 inserarea	 armonioasă	 a	

obiectului	 de	 arhitectură	 	 în	 sit,	 cu	 punerea	 în	

valoare	a	ţesutului	urban	existent.

	 Dintre	 proiectele	 expuse, 	 amintim:	

Reabilitarea	Cinematografului	şi	a	grădinii	de	vară	

Capitol;	 Locuinţe	 colective	 în	 zona	 Moşilor-Carol-

Mântuleasa;	 studiul	 etapizat	 BUCUREŞTI	 2021,	

Capitală	Europeană	a	Culturii;	Reactivarea	hanurilor	

şi	 târgurilor	 de	 meşteşugari	 de	 pe	 Calea	 Moşilor;	

Conservarea,	 reabilitarea	 şi	 restaurarea	 Pasajului	

V i l lacrosse ; 	 restaurarea , 	 reabi l i tarea 	 ş i 	

refuncţionalizarea	 ansamblului	 Moara	 lui	 Assan;	

Organizarea	unei	zone	rezidenţiale	cu	clădiri	joase	

(P+1	şi	P+4)	în	zona	Lacului	Pantelimon;	Conturarea	

conceptuală	a	unui	ansamblu	urban	în	vecinătatea	

Rezervaţiei	 Naturale	 Văcăreşti;	 câteva	 diplome	 pe	

diferite	amplasamente	din	Bucureşti	etc.



Străduţă	în	Alberobello,	Italia

Studenţi	arhitecţi	participanţi:

Ezzeddin	ALASALI
Ionuţ	BRATU
Segiu	BRIŞCULESCU
Alin-Gabriel	BUCUR
Ciprian	BURLACU
Rudolf	BURLACU
Dana	CALOIANU
Nicoleta	Roxana	CHIRCU
Răzvan	COBZARIU
Gabriel	COMĂNESCU
Oana	CONSTANTINESCU
Gabriel	COSTACHE
Mihai	COTIGĂ
Răzvan	CRISTESCU
Ionuţ	DIACONU
Marian	DUMITRU
Iulian	ENE
Virgil	FĂLCUŢESCU
Alexandru	GAVRILESCU
Omid	GHANNADI
Yvona	GHERGU
Vladimir	GHIGA
Simona	IACOB
Chemat-Aidan	ISA
Andreea	IVAN
Andrei	LAZĂR
Paul	Alexandru	LUPU
Iosif-Adiel	MAMOC
Alexandru	MARDARE
Alin	MITRACHE
Mihai	MATEI
Mihaela	MIHAI
Mihai-Ionuţ	MÎNDRA
Raluca	MUNTEANU
Dragoş	NĂSTASE
Iulia	NEGRI
Alexandru	OPRIŢA
Ionel	PASMAGIU	
Rodica	PĂTRU
Emanuel-Cătălin	PREJBEANU
George	Cristian	RÎLEA
Marian-Adrian	RUPA
Andreea	STAN
Andreea	STOIAN
Simina	ŞERBĂNESCU
Bianca	ŞTEFAN
Casandra	ŞTEFAN	
Diana	ŞTEFAN
Lucică	TAFTĂ
Eduard	TOMA
Ciprian	TUDOR
Dana	TUDOR	
Iulia	VICOL

Profesori	coordonatori	

ai	proiectelor	prezentate:

Lect.	dr.	ing.	Mircea	ALEXE	

Conf.	dr.	ing.	Carmen	BEREVOESCU

Conf.	dr.	arh.	Victoria-Marinela	BERZA

Lect.	dr.	arh.	Doina	Marilena	CIOCĂNEA

Lect.	dr.	arh.	Daniela	CIOPONEA

Prof.	dr.	arh.	Emil	CREANGĂ

Conf.	dr.	arh.	Ruxandra	CRUŢESCU

Asist.	dr.	arh.	Ioana	DAN

Lect.	dr.	arh.	Dobrin	DATCU

Lect.	dr.	arh.	Raluca	DIACONESCU

Conf.	dr.	arh.	Maria	DUDA

Conf.	dr.	arh.	Ana-Maria	HARITON

Lect.	dr.	arh.	Dan	KISILEWICZ

Conf.	dr.	arh.	Ileana	Maria	KISILEWICZ

Lect.	dr.	urb.	Raluca	MARINESCU

Asist.	dr.	arh.	Vlad	MITRIC

Conf.	dr.	arh.	Ruxandra	NEMŢEANU	

Asist.	dr.	arh.	Raluca	NICULAE

Lect.	dr.	arh.	Gabriela	PETRESCU

Lect.	dr.	arh.	Ioana	PETRESCU

Lect.	dr.	arh.	Andreea	POP

Conf.	dr.	arh.	Constantin	RUSU

Lect.	dr.	arh.	Bogdan	STANCIU

Lect.	dr.	arh.	George	STĂNCIOIU

Lect.	dr.	arh.	Alexandra	TEACĂ

Conf.	dr.	arh.	Doina	TEODORESCU

Lect.	dr.	arh.	Sidonia	TEODORESCU

Lect.	dr.	ing.	Stelian	TOBĂ



de	arh.	Daria	MIRCEA

NOAPTEA	MUZEELOR

	 Sâmbătă,	21	mai	2016,	de	sărbătoarea	Sfinților	Constantin	și	Elena,	s-a	desfășurat	

Noaptea	Muzeelor	2016,	un	eveniment	cu	ecou	puternic	la	nivel	național.	C.O.C.A.	“Casa	cu	

Blazoane”	 (Com.	Chiojdu,	 jud.	Buzău)	 a	participat,	 pentru	prima	dată,	 la	 acest	maraton	

nocturn,	 ı̑nregistrând	 un	 număr	 impresionant	 de	 vizitatori	 pentru	 un	 obiectiv	 care	

funcționează	doar	de	câteva	luni:	peste	220	de	persoane.	

	 Domnul	arhitect	Călin	Hoinărescu	a	ın̑mânat,	din	partea	U.A.R.,	diplome	celor	care	au	

susținut	activitatea	Casei	cu	Blazoane,	domnului	primar	Andrei-Sergiu	Fătu,	 localnicilor	

care	au	donat	piese	de	mobilier	pentru	expoziția	permanentă,	echipei	care	a	realizat	fresca	

tematică	din	clădirea	punctului	de	informare.	

	 Programul	 a	 cuprins	 și	 prezentarea	 inițiativei	 “Școala	 de	 VAR”,	 sub	 ın̑drumarea	

domnului	arhitect	Florin	Enache,	iar	ın̑	grădină	au	cântat	și	au	dansat	cele	două	ansambluri	

folclorice	din	zonă	–	“Perinița”	și	“Cununița”.	Punctul	de	informare	găzduiește	ın̑	această	

perioadă	expoziția	de	fotografie	a	tânărului	fotograf	Andrei	Alexandru:	“Țara	Chiojdurilor	ın̑	

imagini”."

tehnoredactare	-	Ana	DONȚU

	 Av em 	 bu cu r i a 	 d e 	 a 	 v ă	
prezenta	o	realizare	remarcabilă	a	
colegei	noastre	Daria	MIRCEA	care	
a 	 mon i t o r i z a t 	 u n 	 s p l e n d i d	
eveniment	 petrecut	 la	 CHIOJD,	 o	
locație	 unde	 chiar	 se	 întâmplă	
evenimente	 culturale	 de	 valoare.	
Textul	 și	 pozele	 trimise	 sunt	 o	
mărturie 	 a 	 entuziasmului 	 ș i	
pasiunii	care	au	animat-o.	Nu	mai	e	
nimic	de	adăugat.	Vom	transcrie	în	
continuare	 textul	 exact	 așa	 cum	 l-
am	 primit.	 O	 felicităm	 pe	 Daria		
MIRCEA	 care	 a	 avut	 inițiativa	 și	 a	
dus-o	până	la	capăt.



	 Am	 ajuns	 la	 Chiojdu	 la	 ora	 prânzului,	

sâmbătă,	de	ziua	Sfinților	Constantin	și	Elena.	Am	

avut	parte	de	o	primire	caldă,	chiojdenii	fiind	la	

biserica	din	sat,	care	poartă	chiar	hramul	acestor	

doi	sfinți.
	

	 I�ntr-o	 asemenea	 zi	 importantă,	 nu	 ne	

așteptam	ca	peste	220	de	oameni	să	viziteze	Casa	

cu	Blazoane.	Ne	pregătisem	cu	200	de	bilete	 ın̂	

ediție	specială	pentru	această	seară,	dar	credeam	

că	o	să	ne	rămâna	din	ele	și	pentru	anul	viitor.	

	 La	ora	16.00	fix	vizitatorii	au	 ın̂ceput	să	

curgă	pe	poartă,	curtea	aproape	s-a	umplut,	iar	

angajații	ın̂cercau	să	facă	față	atâtor	doritori	de	a	

vizita	casa	și	punctul	de	informare.	A	fost	pentru	

echipa	 Casei	 cu	 Blazoane	 un	 test,	 pe	 care	 l-a	

trecut	onorabil,	și	care	ıî	va	pregati	pentru	un	flux	

de	turiști	ın̂	continuă	creștere.	

	 Ne-am	 strâns	 cu	 toții	 ın̂	 amfiteatrul	 cu	

gradene	inierbate,	pentru	a	onora	cu	diplome	pe	

cei	care	au	susținut	restaurarea	și	repunerea	ın̂	

circuit	public	a	acestui	monument,	de	la	domnul	

primar	Sergiu-Andrei	Fatu,	care	a	fost	un	sprijin	

constant	ın̂	acest	proces	și	continuat	sa	se	implice	

activ	 ı̂n	 succesul	 C.O.C.A.	 Casa	 cu	 Blazoane;	

continuând	cu	localnicii	care	au	donat	piese	de	

valoare	 pentru	 mobilarea	 casei	 și	 exponate	

pentru	viitorul	muzeu	al	civilizației	moșnenești;	

echipa	de	la	UnArte,	coordonată	de	dl.	profesor	

Lisandru	 Neamțu,	 care	 a	 realizat	 fresca	 din	

punctul	 de	 informare;	 nu	 ı̂n	 ultimul	 rând	

membrilor	 ansamblurilor	 folclorice	 care	 au	

participat	 la	 eveniment	 și	 fotografului	 Andrei	

Alexandru,	care	a	surprins	ın̂	imagini	frumusețea	

excepțională	a	acestor	locuri	și	a	cărui	expoziție	

de	fotografie	poate	fi	văzută	la	Casa	cu	Blazoane.	

Domnul	 arhitect	 Călin	 Hoinărescu,	 cel	 care	 a	

coordonat	 ı̂ntregul	 proiect	 de	 restaurare,	 a	

ın̂mant	 diplomele	 din	 partea	 UAR	 și	 a	 explicat	

importanța	 eforturilor	 concertate	 ale	 tuturor	

celor	implicați	ın̂	reușita	restaurării.	

foto	Andrei	Alexandru



	 După	ın̂mânarea	diplomelor,	sala	cu	gradene	din	punctul	
de	informare	a	găzduit	prezentarea	dlui.	arhitect	Florin	Enache,	
care	a	povestit	parcursul	și	planurile	inițiativei	"Școala	de	VAR",	
care	are	ca	scop	educarea	"meșterilor"	tineri,	renovarea	caselor	
țărănești,	revitalizarea	satului	românesc	autentic,	depopulat	de	
viața	grea	și	lipsa	de	confort	și	ın̂toarcerea	lui	la	viață	prin	turism	
tematic.	"Școala	de	VAR"	promite	să	fie	un	program	de	durată,	cu	
ateliere	care	se	vor	desfășura	chiar	ın̂cepând	din	vara	aceasta.	

	 Ansamblurile	 folclorice	 "Perinița"	 al	 comunei	 Chiojdu	
condus	 de	 prof.	 Stănescu	 Elena	 și	 "Cununița"	 din	 satul	 Bâsca,	
condus	 de	 prof.	 Codescu	 Carmen,	 ne-au	 transpus	 ı̂n	 lumea	
cântecului	și	dansului	popular,	evoluând	ın̂	primul	spectacol	ținut	
ın̂	amfiteatrul	din	grădină.
	
	 După	un	program	atât	de	ın̂cărcat,	am	pregătit	o	surpriză	
pentru	 vizitatori,	 care	 păreau	 puțin	 obosiți,	 și	 i-am	 poftit	 să	
deguste	câteva	preparate	locale,	servite	alături	de	o	țuică	de	casă.

	 Discuțiile	s-au	prelungit	până	la	ora	ın̂chiderii,	grupuri	de	
4-5	persoane	sosind	periodic,	tocmai	când	credeam	că	nu	vom	mai	
avea	alți	oaspeți,	și	trebuia	să	o	luăm	de	la	capăt	cu	poveștile	și	
turul	Casei	cu	Blazoane.
	
	 A	fost	o	seară	cu	un	succes	neașteptat	și	speram	să	fie	doar	
ın̂ceputul	unei	serii	lungi	de	evenimente	interesante	și	care	să	fie	
la	fel	de	apreciate,	atât	de	publicul	larg,	cât	și	de	cel	de	specialitate.



foto	George	GHIȚĂ foto	George	GHIȚĂ



de	arh.	Dorin	BOILĂ

 Amenajările	sunt	un	domeniu	special	în	arhitectură,	pentru	că	se	pot	referi	la	

toată	gama	de	intervenții	–	de	la	complet	nou	până	la	reabilitarea	unor	valori	de	

patrimoniu	antic.	Avem	astăzi	o	multitudine	de	exemple,	 în	 întreaga	Europă,	de	

acțiuni	continue,	ca	un	proces	dinamic	de	gestionare	a	spațiului	social,	care	a	și	

căpătat	un	specific	anume,	în	funcție	de	zona	respectivă	a	continentului	nostru.	

	 Olanda,	de	exemplu	 –	 este	o	 țară	de	oameni	 foarte	harnici,	 unde,	 timp	de	

aproape	o	mie	de	ani,	comunitățile	urbane	și	rurale	au	trudit	să	îndiguiască	apele	

mării	Nordului,	pentru	a	câștiga	teren	de	construcție	și	agricultură.	De	aceea	și-au	

și	forjat	comunități	solidare,	cu	o	puternică	identitate	și	continuitate	a	sistemului	

social.	De-aceea	fiecare	metro	pătrat	de	teren	este	rezultatul	unei	acumulări	de	

efort,	inteligență	și	coerență	tehnică	–	trebuie	spus	însă	că	toate	acestea	s-au	făcut	

de	către	o	populație	CREȘTINĂ,	la	început	catolică,	apoi	protestantă	și,	mai	spre	

epoca	noastră,	cu	zone	neo-protestante.

	 La	o	privire	mai	atentă,	interioarele	caselor	și	ale	instituțiilor	sunt	minuțios	

amenajate	și	pare	că	totul	se	continuă	în	exterior,	la	fel	de	atent	organizat.		

	 *	Cu	atât	mai	mult	te	șochează	când	descoperi,	în	țesutul	urban-rural,	devenit	

aproape	un	continuu	omogen,	câte	o	insulă	ciudată,	de	totală	delăsare	–	o	curte	

năpădită	 de	 vegetație,	 neîngrijită	 de	 ani	 de	 zile,	 în	 spatele	 căreia	mai	mult	 se	

ghicește	o	clădire	ce	nu	pare	a	fi	 locuință...	 Întrebi,	și	ți	se	răspunde:	„	oh,	aici	e	

biserica	parohiei,	nu	mai	este	folosită	de	mult,	nu	mai	are	credincioși...”	

	 *	 În	 alt	 loc,	 o	 biserică	mică,	 vizibil	 bătrână	 de	 câteva	 secole,	 dichisită	 ca	

„scoasă	din	cutie”,	cu	o	curte	minuțios	aranjată	–	aici	e	noua	locuință	a	unui	cuplu	

homo,	cu	dormitorul	fix	în	fostul	altar	!!!	

	 *	În	alt	cartier	(sau	în	alt	sat-orășel),	o	biserică	neo-gotică	bine	întreținută,	

dar	cu	amenajări	exterioare	viu	colorate,	cam	stridente,	inclusiv	pe	pereți...	aici	e	

noul	centru	de	antrenament	pentru	cățărători,	cu	„trasee	alpine”	ce	urcă	pe	sub	

vechile	bolți,	până	în	turn...	Când	se	obosesc,	tinerii	au	la	dispoziție	și	un	cafe-bar,	

evident	taman	în	fostul	altar...	

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ AMENAJĂRI	INTERIOARE	ȘI	EXTERIOARE

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



 Peste	tot	sunt	și	mici	grupuri	de	ne-băștinași,	imigranți	de	ieri	sau	de	două	

generații,	stabiliți	pe-acolo,	și	care	urmăresc	noile	„amenajări”	cu	ochi	malițioși:	

„aici	ar	fi	bine	să	cumpărăm	noi	clădirea,	ca	să	ne	amenajăm	moschee	!”	(sau	centru	

cultural,	sau	centru	pentru	noii	imigrați,	sau	niscai	centru	social...)

	 În	paralel,	la	celălalt	capăt	al	continentului,	se	întinde	tot	mai	pustia	Rusie,	a	

cărei	populație	suferă	aceeași	regresie	demografică,	devenită	„marcă”	europeană	!	

Cu	deosebirea	că	pe-acolo	se	mai	construiesc/re-amenajează	biserici,	majoritatea	

creștine,	dar	care	se	umplu	arareori...	

	 Este	 probabil	 una	 dintre	 cauzele	 politicii	 militariste	 promovate	 de	

conducătorii	 ruși,	 a	 căror	disperare	 social-politică	devine	pe	 zi	 ce	 trece	 tot	mai	

evidentă	 -	cu	cât	scade	utilizarea	 în	scopul	dezvoltării	economiei	și	populației	a	

fondurilor	din	vânzarea	primitivă	a	resurselor	naturale	!	

	 Ca	să	nu	mai	vorbim	despre	mereu	surprinzătoarea	Cehie,	 care	a	ajuns	să	

conducă	în	topul	țărilor	europene	cu	populație	majoritar	ateistă	!	Desigur,	acolo	

urmează	 amenajări	 „progresiste”	 de	 biserici	 și	 alte	 instituții	 de	 cultură,	 spre	

satisfacția	abia	disimulată	a	ochilor	malițioși...	

	 Și	 iată	cum	totul	se	reduce,	de	 fapt,	 la	 „amenajarea	 interioară”	a	spiritului	

uman,	 la	 educarea	 convingerilor	 sale	 de	 căpătâi	 !!	 Căci	 corecta,	 normala	 și	

creștineasca	formare	a	tinerelor	caractere,	care	s-a	tot	petrecut	timp	de	aproape	

două	milenii	 pe	 pământul	 Europei,	 a	 ajuns	 totuși	 la	 gestionarea	 unui	 echilibru	

general,	chiar	cu	tranzitarea	războaielor	mondiale	și	a	războaielor	civile	interne	

europene.	Și	în	câțiva	ani	această	„amenajare”	internă	a	Europei	se	poate	prăbuși,	

sub	 loviturile	 noului	 tip	 de	 război	 pornit	 de	 ruși	 și	 încă	 neintegrat	 de	 către	

occident...	

	 Paradigma	 fondatoare	 a	 civilizației	 celei	 mai	 avansate	 astăzi	 rămâne	

CREȘTINISMUL	!	Tot	ce	este	mai	bun	pe	toate	continentele	lumii	este	construit	pe	

această	matrice.	De	la	asta	pleacă	și	singura	soluție	posibilă	a	crizei.



de	arh.	Dorin	BOILĂ

 În mod firesc, între aceste două componente ale culturii relației omului cu LOCUL se 

instalează o complexă interdependență. După cum timpul adăugat/segregat în devenirea 

acestei relații dă savoare-unicitate-coerență, deci IDENTITATE, unui asemenea spațiu 

gestionat social !

 În mișcarea frenetică a maselor de oameni aparținând astăzi societăților civilizate, fie 

din determinații economice, fie în scopuri de loisir-turism, stabilitatea tradițională a 

Spiritului Locului pare tot mai amenințată.  Dacă principala atracție pentru turismul 

cultural este tocmai specificul unor spații urbane sau rurale, atracția de sorginte economică a 

pieței respective poate influența negativ identitatea comunității – prin „internaționalizarea” 

comercială, a spațiului de muncă, a rezolvărilor urbanistice și de infrastructură, evident prin 

standardizarea materialelor și a signalecticii afișate în spațiile publice ! Este una dintre 

urmările nefaste ale „globalizării”...

 Conform unor date specifice țărilor aflate la periferiile politice-economice rezultate din 

al doilea război mondial, state cum sunt și cele din Europa de Est suportă aceste noi presiuni 

cu și mai mare dificultate:

ź Comunitățile lor tradiționale au fost puternic marcate de „regulile” colonizării comuniste 

rusești, și de fapt au fost dezagregate tocmai resorturile coerenței lor multi-seculare – 

evident în scopul unei aserviri cât mai cuprinzătoare...

ź După așa-zisa decomunizare (făcută cam tot de găștile neo-comuniste, regrupate...), 

comunitățile urbane și rurale din aceste țări au cunoscut o nouă dispersare, de astă-dată la 

nivelul geografiei continentale și chiar intercontinentale ! România este, la acest capitol, 

campioană absolută ca număr de emigrați din total populație activă, plus contingentele 

consistente din așa-zisa populație defavorizată, pururea neadaptată-neintegrată 

comunitar, care s-a grăbit să ocupe locuri „călduțe” la cerșit în metropolele tradiționale ale 

Apusului... Culmea – o agenție atât de ciulită cum e „barnevernet” din Norvegia nu a 

sesizat nici până azi starea copiilor acestei etnii asiatice, ajunse la cerșit inclusiv în 

orășelele din țara fiordurilor !!!

ź O a treia lovitură o primește spiritul comunitar est-european prin tot mai accentuata 

ideologizare a societății – pornind de la extremismele secolului XX și până la cele mai 

subtile din ultimele decenii, și care, cu toatele, duc la atomizarea comunității ! Vedem 

foarte bine, chiar în zonele unde locuim fiecare, cum s-a ajuns la fragmentarea parohiei, a 

vecinătății tradiționale, pentru că ideologia este otrava spiritului solidar.

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ SPIRITUL	COMUNITĂȚII	–	SPIRITUL	TERITORIULUI

tehnoredactare:	Ana	DONȚU



 Putem urmări câțiva factori ce aduc asemenea schimbări, pornind de la implantări în 

spațiul public, modificări de regulamente urbane, până la schimbări de viață cotidiană și 

chiar schimbări de mentalități de locuire/utilizare a spațiului comunitar:

ź Locuire în blocuri + Comerț tip mall = Formula dezastrului urbanistic  Această găselniță, 

forjată din inestimabila gândire ultra-stângistă a proiectanților și politicienilor occidentali, 

plus ideologia fascizantă a „șefilor” comuniști din estul rusofil, constituie o marcă a 

tuturor mahalalelor urbane, de la coasta de vest americană a Pacificului, până la coasta de 

est rusească a aceluiași... De au ajuns unii să și remarce „congruența extremelor” !! Dacă 

ar fi vrut cineva - cel mai prost intenționat posibil -  să modifice spiritul comunitar 

tradițional în orașele emisferei de nord, exact așa trebuia să facă !!

ź După 1990, putem remarca, în toate țările est-europene, un adevărat reviriment al 

construcțiilor de locuințe colective la marginile orașelor, iar unde nu s-a putut să se facă 

„bloc”, s-a procedat la ocuparea câmpurilor, dealurilor, fostelor grădini și livezi peri-

urbane, cu cartiere de vile... Și în cartierele tradiționale de vile din orașe, au început să se 

amplaseze blocuri, prin grădinile acestora...

ź În aceeași perioadă s-a dezvoltat fenomenul locuințelor anti-contextuale („palate 

țigănești”, „vile de neamuri proaste”, etc), care duc și ele cu succes la destructurarea 

spațiului coerent, crescut organic, atât în mediul urban, cât și în cel rural ! Este un „război 

invers” = distrugere prin construire deșănțată...

ź Autoritățile încearcă să stăpânească fenomenul, dar procesul este foarte complicat, 

deoarece se instituie prevederi foarte stricte, prin Regulamentele urbanistice, care 

coexistă cu o libertate prost asumată de către „cumpărătorii de meserie” ai terenurilor 

încă nesistematizate, fapt care duce la negocieri între proprietari, dincolo de interesele 

comunitare !

 Ca întotdeauna, o privire limpede asupra fenomenului, cel puțin în condițiile țării 

noastre, vine dinafară – este concluzia jurnalistului și politologului american Robert D. 

Kaplan, care studiază de zeci de ani, pe teren și în arhive, fenomenul românesc. El spune 

simplu și clar:

 „Adevărata modernizare a României – echivalentă cu eliberarea – se va face doar prin 

întoarcerea la Tradiții !!”



AGERPRESS Restaurarea Palatului de Justiţie din Oradea

	 Palatul	de	 Justiţie	din	Oradea,	monument	 istoric	de	 categoria	B,	 a	 fost	 restaurat	 în	mod	

exemplar,	a	declarat	criticul	de	artă	Ramona	Novicov.	Aceasta	consideră	că	intervenţiile	au	fost	

făcute	atât	cât	a	fost	necesar,	iar	grija	restauratorilor	pentru	detalii	a	redat	palatului	strălucirea	de	

altădată.																				

	 "Renovarea	 s-a	 făcut	 în	mod	exemplar,	 în	 sensul	 că	 s-a	 respectat	 fiecare	element	original;	

fiecare	bucăţică	ce	a	păstrat	informaţia	de	bază	a	fost	repusă	în	context.	Acest	 lucru	respectă	un	

principiu	de	bază	în	restaurare	şi	nu	numai:	în	primul	rând	să	nu	faci	rău.	Să	nu	înlocuieşti	decât	exact	

acolo	unde	este	strict	necesar.	Ori	această	restaurare	a	respectat	întru	totul	fiecare	martor	ce	a	fost	

găsit	sau	a	făcut	reîntregiri	acolo	unde	a	fost	cazul",	a	declarat	Ramona	Novicov.																				

	 Criticul	de	artă	a	precizat	că	a	 fost	cazul	să	se	schimbe	tâmplăria,	care	a	 fost	distrusă	 în	

proporţie	 covârşitoare,	 fiind	 înlocuite	 ferestrele	 într-o	manieră	 foarte	 apropiată	 de	 forma	 lor	

originală.	"Cremonele	sunt	precum	cele	originale,	toate	elementele	care	s-au	păstrat	în	timp	au	fost	

refăcute,	curăţate,	restaurate	şi	puse	la	locul	lor.	Feroneria	bogată	a	fost	revopsită,	stucaturile	au	fost	

şi	ele	refăcute,	repictate	în	culorile	originale,	chiar	acoperite	cu	foiţe	de	aur",	a	subliniat	Novicov.	

	 O	altă	intervenţie	considerată	reuşită	a	fost	făcută	la	mozaic,	care	a	fost	reconstruit	după	

modelele	originale.	Sub	straturile	de	zugrăveli,	 în	sala	festivă,	au	fost	descoperite	patru	picturi	

murale	în	ulei.	Una	reprezintă	un	arhanghel	cu	stema	Oradiei,	alta	doi	îngeri	care	încadrează	stema	

Comitatului	Bihorului,	o	a	treia	o	întruchipează	pe	Zeiţa	Justiţiei,	iar	a	patra	pe	un	învăţat.	O	lucrare	

considerată	"extraordinară	ca	anvergură	şi	tratament"	a	fost	făcută	în	subsoluri,	de	unde	a	fost	

excavat,	 cu	mijloace	manuale,	 o	 cantitate	 impresionantă	de	pământ,	pentru	 că	 locul	 era	 foarte	

strâmt.	Culorile	folosite	sunt	calde,	deschise	ca	nuanţe	-	alb,	gălbui,	auriu,	unele	săli	cu	parchet	

masiv,	iar	pentru	pereţi	şi	tavan	s-a	creat	un	iluminat	arhitectural,	menit	să	evidenţieze	frumuseţea	

detaliilor.	În	exterior,	s-au	operat	restaurări	ale	mulurilor	şi	basoreliefurilor.	Cele	patru	statui	de	pe	

frontonul	palatului,	simbolizând	Dreptatea,	au	fost	şi	ele	refăcute	şi	aduse	la	starea	lor	iniţială.	

	 "Ai	senzaţia	că	acest	palat	a	renăscut	şi	s-a	întors	la	viaţa	lui	de	acum	o	sută	de	ani.	Restaurarea	

palatului	este	făcută	cu	tehnici,	cu	specialişti	adevăraţi,	care	cunosc	foarte	bine	regulile	restaurării,	

dar	cunosc	şi	noile	tehnologii	care	pot	să	nu	violenteze,	care	nu	vin	în	contrasens	cu	vechile	tehnici,	ci	

intervin,	consolidează	doar	acolo	unde	este	cazul",	a	subliniat	criticul	de	artă.	

	 Clădirea	Palatului	de	Justiţie,	situată	pe	str.	Parcul	Traian,	nr.	12,	a	fost	construită	în	anul	

1898,	în	stil	eclectic,	pe	locul	fostului	Palat	Frimont.	Acesta	a	fost	demolat	pentru	a	face	loc	noii	

clădiri.	Proiectantul	 imobilului	a	 fost	profesorul	universitar	Kiss	 István.	 Între	1951	şi	1959,	 în	

Palatul	Justiţiei	a	funcţionat	sediul	regionalei	Crişana	a	Partidului	Comunist,	iar	din	1960	până	în	

1989	sediul	Comitetului	Judeţean	Bihor	al	PCR.	În	primul	deceniu	post-comunist,	clădirea	a	găzduit	

Prefectura	judeţului,	dar	în	decembrie	1998	a	trecut	în	administrarea	Ministerului	Justiţiei.	Aici	s-

au	mutat	Judecătoria	Oradea,	Tribunalul	Bihor	şi	Curtea	de	Apel	Oradea.		

	 Palatul	cu	două	etaje	s-a	degradat	în	timp,	motiv	pentru	care	Ministerul	Justiţiei	a	demarat,	în	

decembrie	2012,	proiectul	de	renovare,	finanţat	printr-un	împrumut	acordat	de	Banca	Mondială,	

în	valoare	de	45,3	de	milioane	de	lei.	Lucrările	au	fost	efectuate	de	grupul	de	firme	"Selina"	din	

Oradea.



AGERPRESS
Palatul Culturii din Iaşi 

	 La	aproape	un	secol	de	la	construcţia	sa,	Palatul	Culturii	din	Iaşi	continua	să	îşi	păstreze	secretele.	

Sălile	Palatului	Culturii	din	Iaşi,	construit	în	primul	sfert	al	secolului	XX	de	marele	architect	Ion	D.	Berindei,	

sunt	decorate	cu	bois	ciment	-	un	material	care	imită	perfect	lemnul	de	stejar	atât	ca	formă,	cât	şi	culoare	şi...	

sunet . 	 	 Is toric i i , 	 cercetători i 	 ş i 	 constructori i 	 au 	 reuşit 	 să 	 desci freze 	 în 	 t impul

ultimilor	opt	ani	de	lucrări	de	reparare	şi	reconsolidare	a	Palatului	Culturii	o	parte	din	'reţeta'	compoziţiei	

acestui	material	unic	în	lume	inventat	de	Henri	Coandă	pentru	această	clădire	simbol	a	Iaşiului.	Rezultatul	

poate	fi	admirat	odată	cu	redeschiderea	Palatului	Culturii	către	marele	public,	eveniment	care	a	avut	loc	la	

începutul	acestei	săptămâni.	

	 "De	analiză	s-a	ocupat	firma	de	proiectare,	s-au	folosit	specialişti	şi	laboratoare	foarte	bune,	foarte	

profesioniste.	S-a	descifrat	o	parte	din	reţetă,	prin	analize	chimice,	dar	nu	 în	 întregime.	Nu	am	mai	avut	

italienii	de	la	1925	ca	să	reproducă	bois	cimentul	la	aceeaşi	calitate.	Oricum,	rezultatele	sunt	remarcabile",	

spune	istoricul	Sorin	Iftimi.		

	 El	precizează,	cu	o	uşoară	umbră	de	tristeţe	în	glas,	că	reţeta	descoperită	de	Henri	Coandă	în	urmă	cu	

un	veac	pentru	Palatul	Justiţiei,	cunoscut	în	ultimii	60	de	ani	ca	fiind	Palatul	Culturii,	a	fost	pierdută	de-a	

lungul	timpului.	De	altfel,	îşi	continuă	Sorin	Iftimi	istorisirea,	în	acest	veac	de	existenţă	a	Palatului	Culturii	a	

fost	pierdută	aproape	toată	documentaţia	aferentă	construcţiei	clădirii.	

	 "Nu	avem	nişte	arhive	de	instituţii	sau	de	firme	atât	de	bune	care	să	păstreze	documentaţia	tehnică	

obişnuită	care	se	păstrează	în	mod	firesc	în	asemenea	cazuri,	mai	ales	că	vorbim	de	lucrări	publice,	de	o	

instituţie	publică	cum	e	Palatul	de	Justiţie.	Arhivele	nu	au	păstrat	aproape	deloc	documentaţii	referitoare	la	

Palat.	Foarte	multe	lucruri	au	trebuit	să	fie	redescoperite.	Am	reuşit	să	redescopăr	foarte	multe	sensuri	date	

prin	simboluri	care	sunt	aici,	la	Palatul	Culturii,	fie	pe	faţade,	fie	pe	interior,	să	redescopăr	modele	care	au	fost	

urmate	la	vremea	respectivă	de	Ion	Berindei,	dar	nicăieri	ele	nu	au	rămas	scrise	ca	atare.	Aşa	şi	cu	analiza	bois	

cimentului.	A	fost	o	investigaţie	tehnică	cu	rezultate	remarcabile,	dar	nu	putem	fi	siguri	că	asta	este	reţeta,	

după	cum	nu	putem	fi	siguri	că	era	o	reţetă	miraculoasă.	Henri	Coandă	a	inventat	un	material	ieftin,	accesibil,	

prin	care	să	poată	înlocui	lambriurile	sculptate	în	lemn	de	stejar.	Sculptate	la	bucată,	una	câte	una,	din	lemn,	

ar	fi	costat	mult	mai	mult,	iar	pentru	suprafeţele	acestea	mari	de	la	Palat	cheltuielile	ar	fi	fost	mari	şi	prea	

puţin	justificate",	a	declarat	istoricul	Sorin	Iftimie.	

	 Tot	el	explică	că	atunci	când	a	construit	Palatul	de	Justiţie	de	la	Iaşi,	marele	arhitect	Ion	D.	Berindei	a	

făcut	un	"pariu".	Nu	unul	propriu	zis,	ci	şi-a	propus	să	construiască	o	clădire	retro,	o	clădire	care	să	evoce	

veacuri	trecute	cu	materiale	moderne.	Astfel	cheltuielile	aveau	să	fie	mult	mai	mici,	iar	rezultatele	de-a	

dreptul	marcante.		

Reţeta secretă a materialului "bois-ciment" 



	 "Berindei,	arhitectul	Palatului	Culturii,	era	şeful	unei	firme	din	Bucureşti	care	comercializa	materiale	

inventate	 de	 Henri	 Coandă,	 materiale	 moderne,	 de	 inteligenţă	 tehnică	 românească,	 care	 reuşeau	 să	

înlocuiască	material	tradiţionale	foarte	scumpe	oferind	cam	acelaşi	efect	optic.	Printre	ele	este	acest	'bois	

cement'	care	imita	foarte	bine	lemnul	de	stejar	din	care	sunt	făcute	lambriurile	din	Palat,	dar	mai	ales	din	Sala	

denumită	astăzi	Henri	Coandă.	Era	un	material	inventat	în	jurul	anului	1900	şi	folosit	aici,	la	Palat,	unde	sălile	

sunt	foarte	ample,	suprafaţa	de	lucru	foarte	mare	şi	efectul	artistic	este	foarte	reuşit.	Încă	existau	în	Iaşi	

meşteri	italieni	de	foarte	bună	calitate	şi	care	reuşeau	să	reproducă	încă	foarte	bine	acest	bois	ciment.	În	

timpul	restaurării	din	perioada	2008-2009	s-au	făcut	analize	chimice	aprofundate,	s-a	găsit	o	parte	din	reţeta	

uitată	a	lui	Berindei.	Într-una	din	săli	chiar	s-a	încercat	o	reconstituire	a	lambriurilor	după	reţeta	descoperită	

acum	şi	s-a	obţinut	ceva	destul	de	apropiat	de	materialul	original,	dar	în	sala	Coandă	putem	vedea	adevărata	

calitate	a	acestui	material	care	este	într-adevăr	excelentă",	relatează	istoricul	Sorin	Iftimie.	

	 El	explică	în	câteva	cuvinte	că	acest	bois	ciment,	materialul	inventat	de	Henri	Coandă,	e	obţinut	din	

fierberea	ipsosului	în	ulei.	Acest	material	nou,	bois	cimentul,	are	duritatea	lemnului	şi	înfăţişarea	stejarului.	

Iar	 pentru	 ca	 acest	 ipsos	 mai	 special	 să	 devină	 de	 bună	 calitate	 necesită	 şi	 o	 pricepere	 din	 partea	

constructorilor.	"Despre	Coandă	se	spunea	că	a	făcut,	a	proiectat	mai	multe	dintre	ornamentele	de	la	Palatul	

Culturii.	Chiar	el	spunea	asta	într-un	interviu	din	1967,	când	a	vizitat	Palatul	Culturii,	că	anumite	ornamente	

sunt	făcute	de	el.	Coandă	chiar	a	studiat	sculptura	la	Paris	avându-l	îndrumător	pe	marele	maestru	Auguste	

Rodin.	Deci	avea	calificarea	necesară	să	facă	asemenea	ornamente,	asemenea	lucruri.	Însă	au	fost	mai	mulţi	

cei	care	şi-au	dat	concursul	la	realizarea	Palatului	Culturii.	La	execuţia	efectivă,	de	exemplu,	se	ştie	că	a	fost	un	

şef	al	meşterilor,	Alexandru	Fontana,	care	bănuiesc	că	a	realizat	efectiv	aceste	ornamente",	spune	istoricul.	

	 Palatul	Culturii	este	o	clădire	foarte	mare,	foarte	spaţioasă	şi	care	are	o	suprafaţă	de	peste	36.000	de	

metri	pătraţi.	"Realizarea	Palatului	Culturii	pe	piatră	şi	marmură	ar	fi	fost	extraordinar	de	scumpă	pentru	o	

clădire	 publică.	 Pentru	 o	 clădire	 privată	 poate	 se	 justifica,	 dar	 pentru	 o	 clădire	 publică	 trebuiau	 făcute	

cheltuieli	minime.	Şi	atunci	Berindei	a	avut	această	dorinţă	de	a	realiza	un	palat	pe	o	 structură	uşoară,	

elastică,	modernă,	care	să	aibă	aspectul	unei	clădiri	neogotice,	romantice,	dar	care	avea	dotări	ultramoderne	

la	vremea	aceea,	privitoare	la	sistemul	de	încălzire,	ventilaţie,	la	un	sistem	de	ceasuri	racordat	la	ceasul	din	

turn	şi	alte	asemenea	lucruri	care	erau	la	nivelul	de	top	al	epocii	respective,	cam	pe	sistemul	făcut	şi	la	Castelul	

Peleş",	istoriseşte	Sorin	Iftimi.
	
	 Şi	a	reuşit.	Cu	materiale	moderne	şi	ieftine	Berindei	a	construit	între	1905-1925,	pe	locul	fostei	curţi	

domneşti,	un	palat	spectaculos	care	adduce	cu	un	veritabil	palat	gotic,	dar	care	a	fost	realizat	cu	materiale	

foarte	moderne	pentru	început	de	secol	XX.
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