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PARTEA A II- A

de arh. Mircea ŢIBULEAC

Spuneam în prima parte a articolului din numărul trecut că abplus events şi OAR, în calitate de
organizatori, au avut şi în această ediţie prilejul ,,să se laude” cu câţiva invitaţi de calibru.
În continuare voi enumera şi detalia prezentările invitaţilor din a doua zi de conferinţă, care a
avut ca temă HERITAGE INTERIORS, având ca şi moderator un talentat şi pasionat al conservării
patrimoniului ,,a cărui mare apărător sunt”, cum declara chiar acesta la începutul cuvântării
introductive. Este vorba de d-nul Liviu MIHAIU, un nume altfel, cum l-a autocaracterizat chiar el,
care este de formaţie inginer şi ,,fac presă (nu doar scriu presă)”, din februarie 1990), atunci a apărut
Caţavencu.

1 Primul speaker prezentat este preşedintele Ordinului

din

România,

d-l

Şerban

,,arhitect

practician

şi

formator

Arhitecţilor

ŢIGĂNAŞ,

preocupat de înţelegerea şi evoluţia arhitecturii în
România şi mai ales de creşterea aportului acesteia la
calitatea vieţii oamenilor”.
După un moment de ezitare, după ce a preluat
microfonul, d-l ŢIGĂNAŞ, ne-a spus că va începe cu
concluziile. A făcut o pauză privind feţele mirate din
sală ca apoi să ne mărturisească că a fost o glumă.
De fapt nu va fi o prezentare propriu-zisă, ci o
încercare de a medita asupra patrimoniului.

Dacă a reuşit sau nu să ne atragă în
meditaţia asupra acestui subiect fierbinte o
să vă convingeţi accesând imaginile de pe
link-ul: video - http://we.tl/Nw1crQf4V0
foto - http://we.tl/vPT42Y9L45
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Liviu MIHAIU preia microfonul pentru a-l
prezenta pe cel de-al doilea speaker. Înainte de
aceasta însă, ne face cunoscut faptul că înainte de
1989 Bucureştiul a pierdut clădiri de patrimoniu
echivalent cu suprafaţa unui oraş de mărimea
Veneţiei. Ce s-a întâmplat după 1989 estimează că
proporţiile sunt asemănătoare. Ne declară crezul lui,
care în opinia mea este un mare adevăr încă
neînţeles şi neaplicat cu tărie, că ,,salvarea vine

numai de jos în sus şi niciodată de sus în jos.”
Privind către d-l Şerban ŢIGĂNAŞ face obişnuita
confuzie spunând că ,,… mi-aş dori ca Uniunea

Arhitecţilor să fie mult mai implicată în chestiunile de
protejare a patrimoniului, pentru că în fiecare zi, în
fiecare zi, pierdem o clădire”.
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Următorul
speaker
invitat
a
fost
vicepreşedintele Fundaţiei Propatrimoniu, arhitectul
Şerban STURZA, care în opinia d-lui MIHAIU este

,,un luptător cu demonii distrugători ai patrimoniului”.
Din cele 30 de clădiri de patrimoniu demolate ilegal în
ultimii ani, spunea în continuare moderatorul, Şerban
STURZA a fost implicat în lupta pierdută pentru
protejarea lor.
D-l STURZA şi-a început prezentarea cu
precizarea că abordarea lui nu va fi nici de sus nici de
jos, ci ,,de undeva din lateral !!!”. Dvs., cititorii, sunt
sigur că o să descifraţi tâlcul acestei afirmaţii, mai
ales urmărind imaginile filmate.
Ea va consta într-o rememorare a unor
personalităţi ale arhitecturii noastre a căror activitate
a fost legată de patrimoniu. Faptul că au fost sau nu
arhitecţi, nu este atât de important!. ,,Spre aducere

aminte şi respect”, spune Şerban că a ales câteva
exemple pe care românii ar trebui să şi le asume ca
spaţii de patrimoniu, chiar dacă ele sunt imperfecte,
în devenire sau s-ar putea foarte bine să dispară.
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Una dintre aceste locuinţe este cea a arhitectei
Ioana GRIGORESCU, ,,personaj notoriu dispărută de

curând dintre noi, în 2005 şi care ar fi putut deveni
foarte bine casă memorială”. Acest personaj foarte
important

pentru

istoria

arhitecturii

româneşti

a

restaurat într-o manieră originală şi inspirată foarte
multe monumente din Moldova.
Despre acest interior interesant şi din păcate
dispărut, fără ca să fi devenit un muzeu în care
generaţia antebelică să-şi transmită spiritul creator
tinerelor generaţii. Din păcate nici intenţia de a fi donat
acest apartament de patrimoniu breslei arhitecţilor nu sa tradus în fapt.
Altă poveste veche şi plină de sentiment, pe care
ne-a descris-o Şerban STURZA, este cea a mult
discutatului arh. Nicolae POROMBESCU (Gipsy) şi a soţiei
sale Vicky VAIDA, care au pus pe picioare şcoala din
Iaşi. Împreună, acest minunat cuplu de dascăli au
generat un anumit tip de arhitectură în anii 60-80 care a
fost motivul unui şir lung de discuţii dar şi de admiraţie,
aşa cum suţine d-l arh. Şerban STURZA în discursul său,
pe bună dreptate. Ne mai spune că acest stil de
arhitectură, indiferent dacă ne place sau nu, a constituit
un important reper pentru multe generaţii de studenţi.
Nu pot să nu-i dau dreptate, deoarece şi eu personal, în
cei trei ani de început ai formării mele ca şi arhitect la
Iaşi, am am avut imensa şansă să îi am profesori.
Chiar şi astăzi, după 40 de ani, pot spune fără pic
de ezitare că trebuie să le fiu recunoscător pentru felul
în care mi-au călăuzit paşii, şi mai ales pentru faptul că
au avut darul să mă facă să devin cu adevărat pasionat
de această minunată meserie.
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Nu ştiu dacă o să mai am ocazia să scriu despre
aceşti doi mari dascăli, deoarece pe lângă pasiunea din
suflet pe care mi-au sădit-o şi amintirea lor pe zi ce
trece mai vie şi admiraţia fără margini pe care le-o port,
nu am avut inspiraţia să adun materiale documentare
despre ei. La vremea când eram ,,un boţ de lut”,
neformat profesional şi fără să îmi dau seama,
prindeam formă în mâinile lor de maeştri, nu aveam
mijloace şi

nici nu puneam preţ pe adunarea de

mărturii. Poate din această cauză, ca într-un fel de
compensare, astăzi mă străduiesc să adun cât mai
multe imagini şi vorbe de la contemporanii mei, ca să le
las moştenire celor care ca şi mine atunci, nu realizează
valoarea unora dintre contemporanii în mijlocul cărora
trăiesc.
Revenind la subiect, aflăm de la d-l arh. Şerban
STURZA că acest apartament poate fi încă vizitat la
Suceava
cântăreaţă

prin
de

bunăvoinţa
muzică

d-nei

populară,

Doina

LAVRIC,

prietena

familiei

PORUMBESCU.
În opinia mea această familie de arhitecţi şi mai
ales mari şi pasionaţi dascăli ,,totdeauna cu studenţii şi

totdeauna pentru comunitate”, aşa cum bine spunea
Şerban, ar trebui să aibă câte o casă memorială în cel
puţin cele 3 mari oraşe, în care au profesat şi au lăsat
obiective de mare valoare. Mă refer la Suceava, Iaşi şi
Satu Mare.
Alt caz din prezentarea d-lui Şerban STURZA este
apartamentul din Cartierul Militari a d-nei Alexandra
SLĂTINEANU – 2010. Un bloc cât se poate de banal în
care într-un apartament întâlneşti comori patrimoniale
demne de un muzeu.
Prezentarea se apropie de sfârşit, încheindu-se cu două subiecte de actualitate.
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Unul se află în Bucureşti în Intrarea Carol
KNAPPE 10. Este vorba de locuinţa colegilor noştri
arhitecţii Florian şi Iulia STANCIU din Bucureşti. În
opinia lui Şerban, aceşti doi arhitecţi reprezintă
patrimoniu ,,prin felul în care fac lucrurile chiar dacă

este expresia prezentului sau a viitorului”.
Al doilea subiect actual cu care prezentarea s-a
şi încheiat se referă la 60 de biserici de lemn de o
valoare extraordinară. Această comoară care constă în
circa 2 000 de mp de frescă dacă ar fi la un loc, spune
Şerban, ar fi echivalentul Capelei Sixtine. Tot el
precizează că de fapt aceasta aparentă nenorocire a
împrăştierii lor în câteva judeţe ar fi de fapt un mare
avantaj dacă am avea posibilitatea să le transformăm în
sute de trasee turistice culturale.
Un alt mare avantaj al acestor nuclee de cultură
patrimonială este faptul că ,,o generaţie tânără începe

să facă experimente de expunere şi să se implice acum
în amenajarea acestor spaţii care nu devin numai de
cult, ci devin şi un schimb cultural cu comunitatea”.
Şerban STURZA încheie prezentarea lansând
invitaţia tinerilor din sală să mărească numărul celor
deja implicaţi.

Pentru detaliile expunerii descărcaţi foto de
pe http://we.tl/GhkVbBsP7f
Şi imaginile video de pe http://we.tl/N5QKSPqPfH
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David KOHN, arhitect reprezentând firma

David Kohn Arhitects, este câştigătorul premiului
Interiorul

Anului

2013

la Festivalul

Amenajărilor

Interioare la Singapore. În afara acestui premiu
moderatorul citează o serie de alte premii importante
care îl recomandă pe David KOHN ca fiind un reputat
designer de interior.
Este absolventul universităţilor din Cambridge şi
Columbia – New-York. Începând cu 2003, predă la
Universitatea metropolitană din Londra.

Imagini şi filmul discursului le puteţi
descărca aici: video - http://we.tl/94UNm2QUqc
foto-
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Pawel

http://we.tl/ih8GFcE2ea

KOBYLANSKI,

arhitect

reprezentând SARP – Asociaţia Arhitecţilor Polonezi în
calitate de vicepreşedinte.
Prezentarea sa a început cu relatarea despre
principalele influenţe care au marcat arhitectura
poloneză. Ele

au provenit de la cele trei imperii cu

care s-a învecinat Polonia şi anume – Prusia, Austria şi
Rusia. Având de a face cu aceste trei influenţe, au
rezultat în consecinţă trei stiluri.

PRUSSIAN
Cum arată acestea şi mai ales ce soluţii
moderne de intervenţii au găsit arhitecţii
polonezi sub deviza ,,OLD WALLS, NEW
IDEAS…”, veţi putea afla descărcând imaginile
de pe link-ul: poze - http://we.tl/SyQ2jrWxQW
video - http://we.tl/aGeeprTKvK
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Zsuzsanna

SNOPPER

– arhitect
reprezentant al Camerei Arhitecţilor din Ungaria –
divizia arhitecţilor de interior, a prezentat câteva
exemple remarcabile de amenajări interioare
realizate în clădiri de patrimoniu. Divizia de design
interior are 92 de membri şi GIS este prima
conferinţă de specialitate la care aceştia participă.
Membrii şi-au putut dobândi această calitate după o
calificare în domeniu.

Mi-a atras atenţia în mod special o lucrare în
care d-na arhitect a fost implicată. Este vorba de
amenajarea unei clădiri istorice care s-a transformat
în Puskás Ferenc Footbal Akademy, Dormitory.
Invitată să participe la această lucrare s-a integrat în
conceptul organic al autorului restaurării folosind
elemente decorative inspirate din folclorul ungar.
Execuţia lor s-a făcut din lemn ca o tehnologie
modernă care a permis realizarea unor forme inedite
atât a placărilor elementelor constructive, cât şi a
elementelor necesare pentru corpurilor de iluminat; a
corpurilor de încălzire, cât şi a celor folosite pentru tratamentul acustic al încăperilor.
În continuare ne sunt prezentate exemple ca: Pesti Vigadó din Budapesta – interior, arhitect
Erzsebet Gothard a cărei clădire a fost construită între 1859-1865, având iniţial destinaţia de centru
de distracţii. După renovarea care a durat din 2008 până în 2014, ea a devenit sediul Academiei de
Arte al Ungariei. Holul mare este folosit ca sală de concerte în jurul căreia se află amplasate săli de
expoziţii şi birouri. Imaginile care ilustrează modul în care arătau sălile înainte şi după renovare pot fi
urmărite în imaginile pe care le-am înregistrat.
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Ultimul şi cel mai măreţ exemplu de restaurare la scara mare a unei clădiri, pe care d-na arh.
Zsuzsanna SNOPPER ni l-a prezentat, a fost Academia de Muzică Franz Liszt din Budapesta.

Arhitecţii autori ai reconstrucţiei sunt Béla Pazár şi Éva Magyari.

Restul imaginilor precum şi filmul prezentării le puteţi descărca de pe:
Video - http://we.tl/etyQoDcxSW , foto - http://we.tl/4FqlygbIHB

6 Radu-Petre NĂSTASE, arhitect şi manager general al INSTITUTULUI NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI.

A studiat în Franţa, unde a absolvit Şcoala de Arhitectură din Paris în 1995, urmând apoi să obţină
şi diploma de master în managementul proiectării urbane complexe.
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Am avut impresia că prezentarea realizărilor anterioare din domeniul restaurării unor mari
obiective de patrimoniu l-au pus în încurcătură, realizând poate că obiectivul pe care a ales să îl
prezinte nu se va ridica la acelaşi nivel valoric. Cu toate că a preluat de foarte puţin timp funcţia de
manager general am simţit faptul, trădat de expresia feţei sale, că este vădit marcat sau mai bine
spus stânjenit de slabele rezultate obţinute de Institutul Naţional al Patrimoniului.
Remarca nu îmi aparţine, ea a fost făcută în
repetate rânduri de reprezentanţii responsabili ai
acestei instituţii, precum şi de către cei de la
Ministerul Culturii. Eu nu fac decât să pun
informaţiile cap la cap şi să vă aduc aminte de cele
două relatări făcute în articolele ce au urmat
,,Serilor patrimoniului naţional”, care debutaseră în
20

noiembrie

2013

la

Jokey

Club

Român,

Bucureşti. În prima seară, dacă vă aduceţi aminte,
din relatarea mea de la acea vreme, d-l Radu
BOROIANU Secretar de Stat în Ministerul Culturii la
acea vreme a susţinut o prezentare numită
sugestiv ,,Deruta Patrimoniului Naţional”. Cu toate
că obiceiul schimbării conducătorilor pe criterii
politice a făcut ca d-l arh. Radu – Petre NĂSTASE
să ne vorbească la GIS din postura de manager
general lucrurile au rămas în aceiaşi stare. Starea
de derută şi de lipsă de realizări substanţiale în
domeniul

salvării

monumentelor,

probabil,

bănuiesc eu, a determinat şi expresia vădit de
stânjeneală a vorbitorului. Filmul prezentării, dacă
îl veţi descărca, vă va arăta probabil că nu mă
înşel. Emoţionat, ne mărturiseşte că de o lună de
zile de când a preluat ,,frâiele conducerii” , a
preluat şi grija celor 3 P-uri, adică: Protejarea,
Punerea în valoare şi Promovarea Patrimoniului
Naţional. Valoarea modestă a resurselor puse la
dispoziţie pe an se ridică la ,,fantastica” sumă de
20 de milioane lei.
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Revenind la subiectul prezentării aflăm câteva amănunte despre Conacul Brâncovenesc
Cornea Brăiloiu din Tg. Jiu, jud. Gorj, cum ar fi:

Programul Naţional de Restaurare – INP/MC a preluat acest monument în regim de urgenţă în 2007.
Interioarele nu sunt încă finalizate.

Întreg filmul prezentării îl aveţi la dispoziţie pe link-ul:
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http://we.tl/2fCHlSFfc6

Johannes BERTLEFF, arhitect, ultimul, dar sper eu, nu şi cel din urmă speaker din

sesiunea plenară din dimineaţa zilei de 8 mai 2014, a făcut prezentarea ca reprezentant al firmei
EXHIBIT Arhitectura.
Liviu MIHAIU îi face prezentarea, înşirând o
serie de şcoli şi funcţii avute până în prezent, cu
toate că s-a născut numai în 1977. Activitatea
principală, care va fi şi tema prezentării se leagă de
amenajarea

mai

multor

librării

din

lanţul

HUMANITAS.
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D-lui Johannes BERTLEFF i-a plăcut afirmaţia domnilor Şerban ŢIGĂNAŞ şi Şerban STURZA despre cum se intră
într-o discuţie. Dacă d-l Şerban STURZA a afirmat că abordarea lui nu va fi nici de sus, nici de jos, ci ,,de undeva
din lateral”, Johannes ne-a spus că ,,eu o să intru din spate”. Dacă v-am făcut curioşi, o să aflaţi de ce a făcut
această afirmaţie, aparent amuzantă, urmărind filmul discursului.
Dacă luaţi sensul uzual al expresiei ,, a intra prin uşa din spate”, cel folosit în mod frecvent, nu o să
întelegeţi antiteza dintre afirmaţie şi realizările prezentate.
În opinia mea, au fost două studii de caz perfect argumentate şi care au ilustrat două realizări
remarcabile. Privindu-le, mi-am dat seama că s-ar încadra şi ele perfect în deviza arhitecţilor polonezi: ,,OLD

WALLS, NEW IDEAS”.

CASA DIN BRAŞOV, casă cu rădăcini din sec. XVI (1566), a evoluat, în timp ajungând la forma de astăzi
în sec. XIX. Casa nu este opera unui arhitect celebru, ci este rezultatul adiţionării de spaţii în timp, în funcţie de
potenţa financiară a proprietarilor ei. Aria desfăşurată este de cca 2 400 mp, fiind locuinţa unui patrician bogat al
Braşovului. Proiectul a început în anul 2004. Imaginile prezintă un scurt istoric al evoluţiei acestui proiect.

HOTELUL CIŞMIGIU din Bucureşti, obiectiv pe care Johannes îl prezintă ca pe un posibil subiect
,,suculent” pentru o discuţie având ca temă modul de înţelegere a restăurării de astăzi din România.

Imagini integrale pot fi descărcate de pe următoarele adrese:
Foto: http://we.tl/qeCJkGiBO4
Film: http://we.tl/sGibqFG05e
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Propun să întrerup aici descrierea prezentărilor care au avut loc în cadrul GIS ARHITECTURE
EXPO CONFERENCE 7-8 aprilie 2014, deoarece în săptămâna care a trecut am mai înregistrat încă două
evenimente pe care vreau să vi le prezint în acest număr. De asemenea am şi o surpriză pe care am
anunţat-o acum două numere şi pe care o numeam ,,GHICITOARE”. În consecinţă, va mai fi şi a 3-a
parte a evenimentului GIS în buletinul următor, când o să relatez şi evenimentul ROCAD 2014, care va
avea loc la exact o lună de la GIS, în data de 7-8 mai. Se anunţă un eveniment important al cărui primă
variantă de program mi s-a părut interesantă, şi ca urmare îl redau cu menţiunea făcută de d-na Simona
Gisela GAL – Communication and Sales Manager ,,că în proporţie de 90% aşa va arăta Convenţia de anul

acesta”.
PROGRAM ROCAD 2014
TEMA CONFERINŢELOR: “BUILDING FOR A CHANGING WORLD”
7 MAI 2014
ORA
10:0010:30

10:3013:30

ACTIVITATE
DESCHIDERE
OFICIALĂ ROCAD
2014
PRIMA SESIUNEA DE
CONFERINŢE
Chair: Prof.dr.arh.
Zeno Bogdănescu,
Rectorul UAUIM

13:3015:30

PAUZĂ

15:3018:00

A DOUA SESIUNE DE
CONFERINŢE
Chair: Prof.dr.arh.
Marian Moiceanu,
Decan Facultatea de
Arhitectură

10:0013:00

PRIMA SESIUNE DE
CONFERINŢE
Chair: Conf. Dr. Arh.
Tiberiu Florescu,
Decan Facultatea de
Urbanism

13:0015:30

PAUZĂ

VORBITOR
DL PRESED. EMIL BARBU POPESCU
DL RECTOR ZENO BOGDĂNESCU
DL CĂTĂLIN NEAMŢU
ASR PRINCIPELE RADU AL ROMÂNIEI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, DL. SORIN OPRESCU
Arh. ANGELO KOKKINO prezintă pe ... (5 min.)
GUNNY HARBOE

SALA
SALA DE PLEN

SALA DE PLEN

Ceremonie Doctor Honoris Causa
Laudatio - Conf.dr.arh. Cosmin Caciuc (15 min.)
WOLF D. PRIX
Conf.dr.arh. Francoise Pamfil prezintă pe … (5 min.)
SIGURDUR EINARSSON

ZONA DE
EXPOZIŢIE
SALA DE PLEN

Ceremonie Doctor Honoris Causa
Laudatio - Prof.dr.arh. Augustin Ioan (15 min.)
JUHANI PALLASMAA

8 MAI 2014

15:3018:00

A DOUA SESIUNE DE
CONFERINŢE
Chair: Prof.dr.arh.
Marius Marcu Lapadat,
Decan Facultatea de
Arhitectură de Interior

Conf.dr.arh. Elena Codina Duşoiu prezintă pe .... (5 min.)
ROSA CERVERA & JAVIER PIOZ

SALA DE PLEN

Ceremonie Doctor Honoris Causa
Laudatio - Conf.dr.arh. Cosmin Caciuc (15 min.)
GLENN MURCUTT
Conf.dr.arh. Daniel Comşa, Prodecan FA prezintă pe … (5 min.)
PAUL ANDREU
Ceremonie Doctor Honoris Causa
Laudatio - Conf.dr.arh. Beatrice-Gabriela Jöger, Prorector UAUIM (15
min.)
ROSS LOVEGROVE
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SALA DE
EXPOZIŢIE
SALA DE PLEN

a r a

INFO 2 + SEMNAL!

monument şi memorie

15

24-26 aprilie 2014

de arh. Mircea ŢIBULEAC

A.R.A – Asociaţia ,,Arhitectura. Restaurare. Arheologie” în parteneriat cu Institutul de
Arheologie ,,Vasile Pârvan” al Academiei Române a organizat al 15-lea Simpozion anual în perioada
24-26 aprilie 2014 în sediul Institutului de Arheologie – Casa Macca din str. Henri Coandă nr.11,
Bucureşti.
După această lungă prezentare o să vă mărturisesc chiar de la început ce m-a făcut să încadrez
această relatare la rubrica INFO-SEMNAL. De ce INFO este clar. Dar de ce şi SEMNAL, poate vă
întrebaţi? Nu o să dezvălui enigma acum la început ca să nu uităm care este de fapt fondul articolului.
Dar dacă poate fondul ar trebui să fie dezvăluirea finală? Nu îmi este clar nici mie acest lucru şi din
această cauză respect cronologia faptelor aşa cum s-au petrecut.
De la început, din lipsă de timp şi nu pentru că nu am considerat importante toate subiectele
prezentate în cele trei zile ale simpozionului, a trebuit să aleg. A alege este echivalent cu a renunţa.
Din această cauză am renunţat să asist la subiectele de arheologie şi m-am concentrat pe cele câteva
în care ,,monument şi memorie” se refereau la obiecte de patrimoniu ajunse în atenţia arhitecţilor.

1

Ioana Maria PETRESCU şi Andreea POP

(Universitatea ,,Spiru Haret”)

au prezentat cazul:

O lucrare ignorată din opera lui Ion MINCU:
Casa ROBESCU din Bucureşti.
În această clădire a lucrat o perioadă mareşalul
PREZAN. După 1944 în această clădire a fost înfiinţată o
policlinică. Ulterior clădirea a devenit sediul Institutului de
boli nutriţioniste şi de diabet, care funcţionează şi în
prezent. De ce anumite cercuri consideră această
casă dispărută este un mister pe care o să îl
dezvăluie prezentarea descărcată de pe link-ul:
http://we.tl/RhyPuiZIOI
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2

Iuliana DAMIAN, Oana

Adriana VÎLCU

(Institutul

Naţional

al

BORLEAN

şi

Patrimoniului)

au

prezentat Arhiva iconografică ,,I.D.Ştefănescu” –
Memoria unei colecţii”, în care au vorbit despre faptul
cum au găsit această colecţie, despre ceea ce conţine,
despre arhivele digitale şi despre ceea ce ar dori să facă pe
viitor.

Nu ştiu dacă soarta acestei extraordinare colecţii este un subiect de interes general. Ce sunt convis,
este faptul că merită să zăboviţi câteva minute vizionând filmul prezentării pentru a afla cine este
I.D.Ştefănescu şi de ce am avut senzaţia că pe parcursul descrierii pregătirii şi activităţii acestui mare
profesor, că trăim o perioadă de regres atât de mare, încât te apucă disperarea privind spre viitor.
Link video - http://we.tl/BwuwlWZbxO, foto - http://we.tl/Q2JO41BU6V

3

Horia MOLDOVAN

(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu” – Bucureşti) –

Emile – Andre Lecomte du Nouy: Arhitectura
medievală

la

începutul

modernităţii

româneşti.

Personajul principal al prezentării este un arhitect francez
care a ajuns în România în 1875 la invitaţia regelui Carol I,
pentru a se ocupa de restaurarea unuia din monumentele
foarte importante ale Evului Mediu Valah. Este vorba de
biserica mănăstirii Curtea de Argeş.
14

Horia MOLDOVAN la începutul prezentării precizează că numeroasele materiale scrise, analize
asupra activităţii lui Emile – Andre Lecomte du Nouy se învârt în marea lor majoritate, nu în
totalitate, în jurul polemicilor iscate de demolarea şi reconstrucţia uneori fără nicio legătură cu
originalul a unora dintre monumentele foarte importante ale evoluţiei arhitecturii medievale, atât din
Valahia, cât şi din Moldova. În ciuda păstrării unui material grafic foarte bogat, marea majoritate a
istoricilor nu se ocupă de de analiza acelui material, ci intră de fapt în discuţia legată de moralitatea
felului în care înţelege Lecomte de Nouy să facă restaurarea.
Urmează în prezentare o istorie foarte interesantă legată de documentaţia rămasă moştenire
de la Lecomte de Nouy. Unde este împărţită această arhivă veţi afla urmărind filmul prezentării.
Aflăm din prezentare că Lecomte de Nouy este invitat de regele Carol I, nu direct, ci prin relaţia pe
care o are acesta cu arhitectul francez Viollet – le – Duc, pe care îl cunoscuse în timpul sejurului
petrecut în 1863 la reşedinţa lui Napoleon al III-lea. De fapt iniţial, Viollet – le – Duc, fusese invitat
să-şi dea o părere despre restaurarea bisericii mănăstirii din Curtea de Argeş, biserică care intrase în
atenţia autorităţilor române, deoarece restaurarea ei era tărăgănată.
Printr-un concurs de împrejurări, datorat faptului că Viollet – le – Duc fiind prea în vârstă şi
neputând da curs invitaţiei în România, ajunge Lecomte de Nouy, care semnează un contract de doi
ani cu Ministerul Cultelor în vederea finalizării lucrărilor de restaurare deja începute. Acest contract
de doi se prelungeşte până la sfârşitul zilelor arhitectului francez – în 1914, când a fost înmormântat
la Curtea de Argeş în cimitirul mănăstirii din vecinătatea Bolniţei.

După această scurtă istorie a cum şi de ce a ajuns Lecomte du Nouy în România ne-au fost
semnalate locurile unde se află acest fond valoros de documente. Este vorba de arhiva păstrată la
Universitatea de Arhitectură ,,Ion Mincu”, Muzeul Naţional de Artă, Biblioteca Academiei şi la
Arhivele Naţionale ala României.
15

Aflăm că importanţa materialului care ne-a fost prezentat constă în documentarea istoriei
unor monumente cheie ale arhitecturii medievale româneşti cum ar fi starea în care ajunseseră
până în sec.XIX. Monumentele enumerate sunt: Biserica de la Curtea de Argeş, Biserica fostei
Mănăstiri Trei Ierarhi din Iaşi, Biserica Sf. Dumitru din Craiova, Mitropolia Veche din Târgovişte,
Biserica de curte a lui Ştefan cel Mare Sf. Nicolae Domnesc de la Iaşi şi un număr însemnat de
alte monumente. Aceste documente au fost folosite de Lecomte du Nouy fie ca material
documentar, fie ca documentaţii de execuţie la cele la care într-o formă sau alta a intervenit. Au
urmat zeci de minute de explicaţii amănunţite şi bine documentate asupra fiecărui caz în parte.
Din această cauză nu voi aborda această prezentare amănunţit, deoarece cei interesaţi
pot accesa imaginile foto şi film pe adresa:
video-http://we.tl/yTQcNTAlDs, poze -http://we.tl/eN5M49lkma
Ceea ce vreau să remarc însă în plus pentru a vă stârni curiozitatea, pe lângă faptul că mi s-a
părut cea mai bogată prezentare, au fost şi foarte multe intervenţii din rândul asistenţei, ceea ce
demonstrează faptul că prezentarea a fost realmente interesantă.

Anamaria MORTU

4
şi

Urbanism

structurale

,,Ion

din

Mincu”,

fontă

(Universitatea de Arhitectură

–

Bucureşti)

şi

fier

în

Elemente
arhitectura

Bucureştiului, sec. XIX.
Prezentarea de circa o jumătate de oră a fost cât se
poate de bine documentată. Din păcate a fost cam
,,plată”, având un efect invers intenţiei pe care un
prezentator o are în mod normal de a captiva interesul
celor din audienţă.
Urmează

să

verificaţi

această

impresie,

poate

subiectivă, accesând imaginile de adresa: video http://we.tl/9Gfu0TVYtW ,

poze - http://we.tl/lJSoi7aT4X

Din păcate, dl. arh. Liviu GLIGOR (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu”
din Bucureşti), care urma să ne vorbească Despre spontanietate şi iniţiative locale
contemporane pentru recuperarea memoriei colective. Troiţa din Sălişte şi clopotniţa
bisericii vechi din Grânari a lipsit de la simpozion.
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5
Urbanism

Hanna DERER
,,Ion

(Universitatea de Arhitectură şi

Mincu”,

individuală,
memoria
Bazilescu din Bucureşti.

– Memoria
colectivă.
Parcela

Bucureşti)

Prezentarea a devenit captivantă pentru că
istoria a fost ,,îmbrăcată” cu haină de mister gen
roman poliţist de epocă aşa cum era la sfârşitul
secolului XIX.
Constatăm că şi la acea vreme se făceau
afaceri imobiliare la scară mare demne să stârnească
invidia contemporanilor noştri care la un secol
distanţă au încercat acelaşi lucru.
Aflăm de fapt o istorie a unui cartier
bucureştean care la acea vreme a fost conceput ca
un oraş, având, cum ne citează Hanna DERER,
următorul scop: ,,… de a întemeia această localitate,

un oraş, unde principalmente lucrătorii, meseriaşii,
micii funcţionari, pensionarii, ofiţerii în retragere, toţi
cei pentru care viaţa este un şir lung de privaţiuni şi
de suferinţe să poată găsi în această localitate
mijloace de trai ieftine, la îndemâna oricărei pungi,
fie ea oricât de modestă şi unde fiecare să aibă un
adăpost propriu de unde nimeni să nu îl poată
izgoni”.

O bună parte din prezentare se referă la teoriile memoriei, fiind purtaţi prin termenii sociologiei de o
complexitate care ne-a pus în încurcătură pe cei din sală cu cunoştinţe sumare sau deloc în acest domeniu.
Această abordare a provocat la sfârşit o interpelare vehementă din partea unui domn care se pare că a fost
lezat în amorul propriu de spacialist într-un domeniu în care Hanna DERER a pătruns cu discursul ei.
Polemica celor doi din final a fost parcă regizată pentru a menţine până la sfârşit prezentarea cu nota
de suspans şi mister cu care a demarat.
Pentru amănunte privind această interesantă istorie a originii cartierului BUCUREŞTII NOI, accesaţi:
video - http://we.tl/BINUZtMBQd, poze - http://we.tl/xBR82Xu8Pb

6

Constantin Bogdan STANCIU

(Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti)

– Monumentele din

Străjeşti între neglijenţă şi nepăsare
17

Moşia despre care ne-a povestit d-l STANCIU a
aparţinut familiei boiereşti BUZESCU în a doua jumătate
a sec. XVI. Date certe despre aceste obiective nu există
de la acea vreme, ele apar mai târziu. Date certe s-au
găsit despre Străjeştii de Jos în 1733 şi despre Străjeştii
de Sus în 1816. Povestea a continuat însoţită de
imagini interesante şi de date foarte bine documentate
asupre obiectivelor din cele două localităţi din Oltenia.

Imaginile foto şi video le puteţi descărca de pe: video - http://we.tl/2gkr9eXlV4, foto - http://we.tl/w0Qjp2lFwT

Din păcate cu această prezentare prezenţa mea la acest simpozion a trebuit să se întrerupă. La
plecare am mai aruncat o privire în mica sală a Institutului de Arheologie, care cu tot inconvinientul
dimensiunii ei, s-a dovedit din păcate suficient de mare pentru a primi pe puţinii, sau mai bine spus
foarte puţinii participanţi la acest interesant eveniment. Vă invit să priviţi imaginea care-mi
demonstrează afirmaţia.

Cu această tristă impresie şi sub influenţa încă proastă a temei a cărei prezentare tocmai se
sfârşise, despre ,,…neglijenţă şi nepăsare” faţă de patrimoniul construit, ce credeţi că m-a lovit
ca un trăsnet când am părăsit sala?
18

Imaginile care urmeză vă rog să îmi permiteţi să-mi rezerv privilegiul să nu le comentez. De ce? Foarte
simplu, pentru că pot fi doar sincer şi am ,,talentul” din acest motiv să-mi fac prea mulţi duşmani.
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Pentru a vizualiza întreg materialul foto, accesaţi: http://we.tl/FxmhA0o3d6
Vă aduceţi aminte că la începutul articolului precizam că la sfârşit o să aflaţi de ce se numeşte pe
lângă INFO şi SEMNAL!
Într-o clădire de patrimoniu de o valoare inestimabilă în care se discută, nu pentru prima dată, timp
de trei zile despre valoarea patrimoniului şi unde se lanseză la fiecare prezentare semnale disperate de
ajutor pentru salvarea lui, nu am putut admite că ceea ce văd este adevărat! Aflasem anul trecut la una din
,,Serile Patrimoniului”, care aşa cum au început de brusc s-au şi terminat, că acest imobil este pe lista
Institutului Naţional al Patrimoniului. Tot atunci ca şi la GIS prin vocea noului manager general am aflat că
nu sunt bani pentru salvarea monumentelor. Nu aceste ,,noutăţi” m-au făcut să dau acest semnal, ci faptul
că imaginile pe care le-aţi vizionat vorbesc de cu totul alt subiect. Mă refer la neglijenţă, delăsare, lipsă
elementară de respect faţă de o moştenire pentru care nu există nici măcar o urmă de bun simţ
gospodăresc. În copilărie mama mea avea o teorie pe care la acea vreme nu o înţelegeam. Ea spunea că
dacă îi bate la uşă un cerşetor primul lucru pe care îl face este să se uite la hainele lui. Dacă sunt rupte şi
murdare, de la ea nu vede pomană. Dacă sunt rupte, cârpite, dar curate, îi dă tot ce poate ca să-l ajute.
Cu această ultimă impresie tristă de la Simpozionul A.R.A am plecat pe jos cu gândul să mă aerisesc la
creier, ca să mă pregătesc pentru următorul eveniment la care vroiam neapărat să fiu prezent, pentru că
după anunţ mi s-a părut a fi un subiect interesant pe care merită să îl semnalez în acest buletin informativ.
20

INFO 3

EXPOZIŢIE

24 aprilie – 15 mai 2014

,,De la înfundătură la intrare. Locuri ale Bucureştiului cotidian”

de arh. Mircea ŢIBULEAC

Am

ajuns în obiectivul propus cu câteva minute după

începerea vernisajului. După imaginile pe care le-aţi urmărit cu sper
aceaiaşi indignare pe care am trăit-o şi eu, iată că am în faţa ochilor
o construcţie mult mai modestă ca şi volum, dar care îmi aduce
aminte că ,,speranţa moare ultima”, referindu-mă la salvarea
patrimoniului.
După cum sunt sigur că aţi recunoscut – o, este Casa Mincu,
sediul OAR. Se pare că în foarte scurt timp visul lui Şerban STURZA
de acum 13 ani este pe cale să se împlinească şi acest obiectiv,
despre care am mai vorbit acum un an, să fie finalizat.
Iată că se poate!
Citând din textul invitaţiei vă informez că micul traseu
expoziţional creat în Casa Mincu îi va dezvălui vizitatorului său
geneza şi istoria acestei forme urbane în Bucureşti, varietatea,
frecvenţa – plastică şi arhitecturală specifice, precum şi calitatea
locuirii într-un astfel de spaţiu. Expoziţia este parte a proiectului
cultural ,,Intrări moderniste bucureştene”, proiect coordonat de
prof.dr.arh. Ana Maria ZAHARIADE.

Link-uri:
Pagini pliant:
Panouri expoziţie:
Foto vernisaj:
Film vernisaj:

http://we.tl/xcOWG9ty3Y
http://we.tl/lNkbIIQClW
http://we.tl/H7rOraowix
http://we.tl/2YSSb78qLB
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GHICITOARE

,,MĂNĂSTIRE ÎNTR-UN PICIOR GHICI CIUPERCĂ CE ESTE”

de arh. Mircea ŢIBULEAC

LUMINA A JUCAT UN ROL ESENŢIAL, DAR MERITUL PRINCIPAL ESTE AL PROPRIETARULUI!!!

Poza de ansamblu care va
uşura răspunsul şi restul detaliilor le
puteţi descărca de pe
http://we.tl/r8vcVxTWcx

MIŞCARE

PENTRU

CUM SPUNEAM ÎN ARTICOLUL PRECEDENT: IATĂ CĂ SE POATE UNDE EXISTĂ INTERES !
22

SPORT PENTRU O COMUNITATE PROSPERĂ
de Natalia JIAN

Sportul şi strângerea de fonduri devin complementare în cadrul celei de-a treia ediţie a
SemiMaratonului Sibiu 2014, care va avea loc în 31 mai. Conceptul evenimentului se bazează pe strângerea
de fonduri din care vor fi finanţate proiecte propuse de ONG-uri, grupuri de iniţiativă şi persoane fizice.
Alergătorii şi susţinătorii acestora vor putea alege proiectele pe care doresc să le susţină financiar prin
participarea la acest eveniment.
La semimaraton au fost înscrise şi două proiecte care acoperă aria promovării educaţiei
arhitecturii şi cea a meşteşugurilor urbane, elaborate de către Asociaţia ,,De-a arhitectura” şi respectiv de
Fundaţia Heritas.
Tematica meseriilor urbane stă la baza proiectului elaborat de către Fundatia Heritas, care are
ca scop principal susținerea şi promovarea meșteșugurilor urbane în rândul celor tineri. Astfel, sub titlul
„Meșteșugurile urbane cuceresc Sibiul“ se urmărește familiarizarea unui grup de 16 liceeni din colegiile
tehnice și liceele din Sibiu, cu posibilitățile de învățare și exersare a patru categorii de meșteșuguri:
restaurarea mobilierului, designul vestimentar, pictura fațadelor și reclamelor precum și legătoria de cărți. În
proiect vor fi implicați ca și formatori patru specialiști în meserii urbane care vor realiza cursurile introductive
în cele patru categorii de meșteșuguri.
Asociaţia ,,De-a arhitectura” îşi propune dezvoltarea comunității și a orașului Sibiu prin
introducerea în programul şcolilor a educaţiei de arhitectură şi mediu construit . “De-a arhitectura în oraşul
meu” este un curs opţional de educaţie de arhitectură şi mediu construit pentru clasele a III-a şi a IV-a în
şcoli publice şi private din toată ţara, cu sprijinul entuziast al arhitecţilor voluntari. Asociaţia, prin participarea
la SemiMaratonul Sibiu 2014 are ca scop găsirea de resurse pentru a oferi gratuit caietul elevului şi
materialele de bricolaj necesare cursului.
Anul acesta au fost înscrise 26 de proiecte, care au trecut printr-un proces complex de evaluare a
impactului pe care acestea îl pot avea în comunitate. În final, au rămas 20 de proiecte, propuse de 22 de
ONG-uri locale şi o companie, la care se adaugă YouthBank, programul de educaţie non-formală al Fundaţiei
Comunitare. Pentru a vizualiza lista proiectelor înscrise, accesaţi:

http://maratonsibiu.ro/proiecte-

inscrise/proiecte-inscrise-2014/.
Organizatorul principal al evenimentului este Fundaţia Comunitară Sibiu. De la an la an se atestă o
creştre a importanţei acestuia pentru susţinerea proiectelor care contribuie la dezvoltarea comunităţii sibiene.
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,,Ne bucurăm să vedem cum evenimentul nostru creşte de la an la an şi odată cu el, proiectele pe
care le susţinem. În acest an, echipa Fundaţiei Comunitare Sibiu a lucrat împreună cu echipele de proiect,
pentru a aduce cele mai bune proiecte la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri al anului din
Sibiu”, precizează organizatorii.
Detalii SemiMaraton 2014

Detalii Cros 2014

Distanţa: 21,09 km
Data: 31 mai 2014
Ora startului: 9:00
Timp limită: 2 ore 40 min

Distanta: 5 km
Data: 31 mai 2014
Ora startului: 9:00
Timp limita: 1 ora

Condiţii de participare
1) Alergătorul trebuie să aibă cel puţin 18 ani impliniţi (participanţii cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă
acordul scris al părintelui);
2) Alergătorul trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere, conform căreia este apt pentru efort
fizic din punct de vedere medical;
3) Alergătorul trebuie să facă dovada plăţii taxei de înscriere;
4) Alergătorul trebuie să aibă asupra sa un act de identitate în original;
Alte informaţii:
-Vor fi amenajate puncte de revitalizare din 5 în 5 km;
-Traseul va fi delimitat cu benzi de demarcare;
-Premiile vor consta în pachete oferite de sponsorii evenimentului;
-Competiţia este de tip open (masculin şi feminin);
-Limita de timp este de 2:40 ore;
-Toti alergătorii care vor termina cursa vor primi medalii de participare;
- Înscrierile pentru ediţia de anul acesta se vor încheia duminică, 25 mai la ora 24:00.
Înscrierile la toate cursele din cadrul SemiMaratonului Sibiu 2014 se fac online, pe pagina Vreau să alerg.
Înscrierile vor fi confirmate după efectuarea plății taxei de participare.
Taxe
Semimaraton (21 km):
- 90 lei
Semimaraton (2 x 10,5 km):
- 60 lei (taxa pentru un alergător)
Semimaraton (4 x 5,2 km):
- 45 lei (taxa pentru un alergător)
Plata taxei de înscriere se poate face online sau prin transfer bancar folosind datele de mai jos:
Fundaţia Comunitară Sibiu
RO72RNCB0227130116020001
Cont deschis la BCR Sibiu - La detalii de plată trebuie să specificaţi “Donaţie Inscriere SemiMaraton”;
Pentru informații, sugestii sau sesizări puteți contacta pe info@maratonsibiu.ro
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REVISTA ARHITECTURA

WIENERBERGER BRICK AWARD

CEL MAI IMPORTANT CONCURS DE ARHITECTURĂ DIN LUME DESTINAT
CLĂDIRILOR REALIZATE DIN CĂRĂMIDĂ
Wienerberger, cel mai mare producător de cărămidă la nivel mondial organizează de 10 ani Brick
Award, cel mai important concurs de arhitectură din lume destinat clădirilor realizate din cărămidă.
“ACEASTĂ COMPETIŢIE PUNE ÎN CENTRUL ATENȚIEI UNUL DINTRE CELE MAI VECHI MATERIALE DE
CONSTRUCŢII DIN LUME ARĂTÂND CÂT DE DINAMICE ȘI MODERNE POT FI CLĂDIRILE DIN CĂRAMIDĂ.
CREATIVITATEA ARHITECŢILOR PARTICIPANŢI, COMPLETATĂ DE CALITĂŢILE PRODUSELOR CERAMICE ŞI DE
NENUMĂRATELE POSIBILITĂŢI INGENIOASE DE DESIGN DAU VIAŢĂ UNOR PROIECTE CARE INOVEAZĂ CONTINUU
ARHITECTURA

CONTEMPORANĂ

PENTRU

A

RĂSPUNDE

PROVOCĂRILOR

MILENIULUI

AL III-LEA DE A CONSTRUI ÎN MOD DIFERIT”, a declarat Corneliu Fecioru, membru în Consiliul de Administraţie al
Wienerberger Sisteme de Cărămizi, Vânzări şi Marketing.
Wienerberger a inițiat acest concurs în 2004 şi este organizat la fiecare doi ani, juriul fiind format din arhitecţi de
renume, diferit la fiecare ediţie.Spectrul de aplicații variază de la soluții de construire folosind blocuri ceramice și cărămizi
pentru faţadă până la țigle ceramice pentru acoperiş și pavele de ceramică. Prin urmare, o atenție deosebită este
îndreptată spre integrarea naturală în mediul din jurul construcţiei, geometria, caracterul şi calitatea clădirii.
Pentru ediţia din 2014, mai mult de 300 de proiecte inovatoare din toată lumea inclusiv din România au fost înscrise în
competiţie – o dovadă a notorietății și calităţii acestui premiu.
Dintre acestea, 50 de proiecte sunt nominalizate pentru cele cinci categorii de premii ale acestei ediţii:
1. Case unifamiliale
2. Clădiri rezidenţiale
3. Clădiri nerezidenţiale
4. Reconversie
5. Soluţii speciale din căramidă
Juriul Wienerberger Brick Award 2014 este format din patru membri importanţi: arhitectul chinez și laureat al Premiului
Pritzker 2012, Wang Shu, arhitecții Vera Yanovshtchinsky (Olanda) și Ewa Kuryłowicz (Polonia), precum și câștigătorul
Wienerberger Brick Award 2012, Pavol Paňák (Slovacia). Juriul a avut sarcina de a selecta din cele 50 de proiecte
nominalizate cinci câștigători, inclusiv premiul cel mare. Ceremonia de premiere va avea loc pe 8 mai, la Viena.
“CÂND VORBIM DESPRE CĂRĂMIDĂ, OAMENII CRED CĂ VORBIM DESPRE TRADIȚIE. DAR ÎN ACEASTĂ
COMPETIȚIE, PUTEȚI GĂSI MAI MULTE LUCRĂRI CU O ABORDARE INOVATOARE, OFERIND CĂRĂMIZII UN NOU
ÎNȚELES ȘI UN NOU ASPECT. CRED CĂ ACEST LUCRU ESTE FOARTE IMPORTANT“, a declarat Wang Shu, membru al
juriului Brick Award.
După ceremonia oficială de acordare a premiilor acestei ediţii, începe înscrierea propunerilor pentru Wienerberger Brick
Award 2016. Proiectele pot fi înscrise de arhitecţi, experţi, jurnalişti sau edituri până în martie 2015.
Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2014/04/wienerberger-brick-award-cel-mai-important-concurs-de-arhitectura-din-lumedestinat-cladirilor-realizate-din-caramida/
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SPATIULCONSTRUIT.RO
PRIMUL EVENIMENT DE LANDSCAPE ARCHITECTU RE DIN ROMANIA
Piata Sowwah, Parcul Fengming Mountain, Place de la Republique sunt trei mari proiecte internationale de landscape
architecture care aduc un plus semnificativ de inovatie si atractivitate cunoscutelor destinatii turistice din Emiratele Arabe
Unite, Franta si China. Anul acesta, in iunie, la Bucuresti, in cadrul Expoconferintei de Arhitectura LAUD, vor fi prezentate
cele trei proiecte spectaculoase semnate de biroul Martha Schwartz Partners.

Piata Sowwah este un spatiu urban cu insemnatate locala de pe insula Al
Maryah ce ofera un refugiu verde in mijlocul noului centru financiar si
comercial din Abu Dhabi.
Sursa de inspiratie pentru aceasta piata a fost derivata din natura si cultura
inerenta a Peninsulei Arabice: dune, sisteme de irigatii traditionale (Falaj),
oaza, textile Bedouin si garduri vii populare in Emiratele Arabe Unite,
amintind de gradinile chateau frantuzesti din perioada baroca.

Parcul Fengming Mountain, din China, este o adevarata arta geometrica.
Viziunea parcului a fost inspirata de peisajele, climatul si cultura unica din
Chongqing: ceata si ploaie, munti si vai, rauri si terase. Pavilioane concepute
pentru a reflecta muntii mistici din regiune sunt pozitionati strategic de-a
lungul pietei, conducand pietonii in josul “muntelui”, in zona Centrului de
vanzari.
Pavilioanele ofera, de asemenea, umbra si destindere pe timpul calatoriei.
Prezenta apei este o parte importanta a experientei din Chongqing si este
exprimata ca o “curgere” a apei din piata de sosirea catre centrul de vanzari,
folosind o varietate de efecte prin canale, piscine si jeturi de apa.
Place de la Republique, din Franta, a fost recent coplesita de necesitatile de
mobilitate urbana moderna. In fiecare zi, piata gazduieste peste 114000 de
navetisti in spatiul de metrou si un amalgam de autobuze turistice, taxiuri
parcate, biciclisti, trafic auto.
Place de la République este un nou centru de atractie, un spatiu de intalnire
si dialog. Doua terase incorporate in continuitatea pietei ii incurajeaza pe
oameni sa ia loc si sa se relaxeze. Partea de sud-vest a pietei gazduieste un
pavilion de 162 m2, proiectat de TVK, o cladire unica, imprejmuita de
geamuri pentru a pastra o impresie de continuitate a acestui spatiu singular.
Place de la République este in prezent cea mai mare piata pietonala din
Paris.
Markus Jatsch este arhitect si urbanist, membru al Institutului Regal al Arhitectilor Britanici si al Societatii Regale pentru
incurajarea Artelor, Industriilor si Comertului.
Data, locatia: 3 iunie 2014, Bucuresti
Structura evenimentului: expoconferinta - sesiuni plenare, workshop-uri specializate, expozitie tematica
Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/articol/primul-eveniment-de-landscape-architecture-din-romaniaobject_id=15818
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