REPORTAJ
PRIMA ZI

Fundamente
BIENALA DE LA VENEŢIA
VIZITA DE LUCRU INFORMALĂ – 04-07 IUNIE 2014

de arh. Mircea ŢIBULEAC

Am avut onoarea să fiu invitat
să fac parte din delegaţia oficială
UAR care s-a deplasat la Veneţia
pentru a participa la deschiderea
expoziţiilor cu care România este
prezentă la cea de-a 14 – a Expoziţie
Internaţională de Arhitectură – la Biennale di Venezia, care este deschisă în perioada 06 iunie-23 noiembrie
2014.
Participăm cu două proiecte expoziţionale: Site Under Construction la pavilionul României din
Giardini della Bienalle şi Exploring Indentity – the Nomad Archives, la galeria Institutului de Cultură şi
Cercetare Umanistică de la Veneţia.
Pentru ca să informez cititorii buletinului nostru, am ales soluţia de a face o prezentare în ordine
cronologică sub formă de fotoreportaj. Voi apela la imagini scanate din materialele culese de la faţa locului şi
bineînţeles la imagini foto şi video pe care le-am făcut personal.
În consecinţă, vă invit să faceţi o călătorie imaginară cu ajutorul celor patru episoade ale reportajului
meu. Ele vor purta numele zilei şi vor apărea în buletine diferite. Astăzi începem în ordine cronologică cu
,,PRIMA ZI” şi cu o introducere în ceea ce înseamnă complexitatea acestei manifestări.
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Curatorul Expoziţiei este : Rem Koolhaas
Titlul ales de Rem Koolhaas pentru aceasta a 14-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură este: Fundamente
Rem Koolhaas a afirmat la Ca’Giustinian la intalnirea cu reprezentanți din 40 de țări participante la a 14-a Expoziție:

„Fundamente va fi o Bienală despre architectură, nu despre arhitecți. După multe Bienale dedicate
celebrării contemporaneității, Fundamente va privi către istorii – la elementele oricărei arhitecturi
folosite de orice arhitect, în orice loc, în orice moment (ușa, pardoseala, plafonul etc.) și la evoluția
arhitecturilor naționale în ultimii 100 de ani. Desfășurându-se în Pavilionul Central, Arsenale și
Pavilioanele Naționale ca trei manifestări complementare, această retrospectivă va genera o perspectivă
nouă a bogăției repertoriului fundamentelor de arhitectură aparent atât de epuizat astăzi . În anul 1914,
un discurs depre architectura «chineză», «elvețiană» sau «indoneziană» avea sens. O sută de ani mai târziu – sub
influența războaielor, a diverselor regimuri politice, cu diferite niveluri de dezvoltare, mișcări arhitecturale naționale și
internaționale, având talente individuale, prietenii, traiectorii personale întâmplătoare și dezvoltări tehnologice –
architecturi care au fost odată specifice și locale au devenit interșanjabile și globale. Identitatea națională pare să fi
fost sacrificată modernității.Având avantajul decisiv al începerii lucrului cu un an mai devreme decât programul tipic al
Bienalei, sperăm să folosim acest timp suplimentar pentru a introduce un grad de coordonare și coerență printre
Pavilioanele Naționale. Ideal, am dori ca țările participante să abordeze o singură temă - Absorbind
Modernitatea: 1914-2014 - și să expună, fiecare în felul său, procesul de ștergere a caracteristicilor
naționale în favoarea unei adopții aproape universale a unui singur limbaj modern, într-un singur
repertoriu de tipologii. Primul Război Mondial – începutul globalizării moderne – servește un punct de plecare pentru
o variație de narațiuni. Tranziția către ceea ce pare un limbaj arhitectural universal este un proces mult mai complex
decât ceea ce recunoaștem tipic, implicând întâlniri semnificative între culturi, invenții tehnice și feluri imperceptibile de
a rămâne național. Într-un timp al ubicuității cercetării Google și al aplatizării memoriei culturale, este crucial pentru
viitorul arhitecturii să resuscitezi și să expui aceste narațiuni.
Povestind cumulativ o istorie a ultimilor 100 de ani, expozițiile din Pavilioanele Naționale vor genera o privire globală a
evoluției architecturii într-o singură estetică modernă. În același timp, ele descoperă prin globalizare supraviețuirea
unor elemente naționale unice și a unor mentalități care continuă să existe, ba chiar să devină înfloritoare ca asocieri
internaționale și schimburi intesificante … ”
Cu acelasi prilej președintele Bienalei Paolo Baratta a explicat evoluția Bienalei de Arhitectură și
alegerea lui Rem Koolhaas:

„Suntem recunoscuți universal ca fiind cel mai important eveniment din lume pentru Arhitectură; suntem locul
unde Arhitectura vorbește despre sine și se întâlnește cu viața și societatea la o scară mare. Din acest motiv, în
ultimii ani, alegerea curatorilor și a temelor s-a bazat pe conștientizarea hiatusului dintre, pe de o
parte, «spectacularizarea» arhitecturii și, pe de altă parte, capacitatea lipsită de vitalitate a societății de
a își exprima cererile și nevoile. Arhitecții sunt chemați predominant să creeze clădiri extraordinare care să inspire,
iar «obișnuitul» deraiază și este lăsat deoparte, mergând către banalitate sau chiar desuet: iată o modernitate trăită
greșit.
La culmea acestui proces l-am rugat pe Rem Koolhaas să se angajeze într-un proiect de cercetare original.
Expoziția evoluează în modul în care este organizată. Născută ca o «imitație» a Expozției de Artă și dezvoltată
să «invite» arhitecți să își aducă instalațiile, asemeni Bienalei de Artă, ea evoluează acum către un proiect de
Expoziție-cercetare major dirijat direct de către curator (care este, de fapt, numit ca director al secțiunii
Arhitectură a Bienalei). Țărilor participante le este oferită posibilitatea integrării mai bune în acest proiect. Expoziția va
fi amplificată de un număr sporit de activități pe toată durata sa, cu ateliere și seminarii care o vor îmbogăți,
transformând-o într-o Expoziție-activă. Din acest motiv am decis să devansăm data de deschidere pentru 7
iunie și să facem Expoziția să dureze la fel de mult ca Expoziția de Artă (aproximativ 6 luni).”
A 14-a Expoziție Internațională de Arhitectură prezinta, de asemenea, deja în mod tradițional, Participările
Naționale cu propriile lor expoziții din Pavilioane în Giardini si Arsenale, dar și în centrul istoric al Veneției.
Această ediție include de asemenea Evenimente Colaterale, prezentate de organisme și instituții care își vor etala
expozițiile și prezenta inițiativele în Veneția concurențial cu a 14-a Expoziție.
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După această parte introductivă începe
povestea descinderii noastre la Veneţia. Am
plecat în dimineaţa zilei de 4 iunie dimineaţa în
zori cu avionul de pe aeroportul Otopeni. În
numai o oră şi jumătate după un zbor liniştit şi
fără peripeţii am ajuns pe aeroportul din
Treviso.
Din delegaţie au făcut parte patru vicepreşedinţi, dna arh. Doina MARIN şi respectiv
domnii arhitecţi Nicolae LASCU, Gelu TUDORACHE, Gabriel DAVIDENCO. Din partea revistei
ARHITECTURA

- redactorul – şef dna arh. Françoise PAMFIL şi subsemnatul ca reporter de

teren.
După ce am lăsat bagajele la hotel, fără nicio ezitare şi ignorând faptul că dormisem numai
trei ore, de comun acord am decis să plecăm către obiectivele principale ale expoziţiei. Fără să
mărturisim, se pare că fiecare eram măcinaţi de un sentiment de curiozitate combinat cu emoţie şi
îngrijorare legată de stadiul în care vom găsi pregătirile pentru inaugurarea pavilioanelor noastre
care urmau să aibă loc peste numai o zi. Am decis să mergem pe jos ca să profităm de vremea
minunată şi mai ales de ce aveam de văzut în jurul nostru. S-a dovedit o decizie inspirată, deoarece
colegii noştri Françoise PAMFIL şi Nicolae LASCU nu îşi mai dădeau rând să ne povestească
despre istoria fiecărui colţişor din oraş. Dacă nu i-aş fi cunoscut, puteam să jur că sunt doi arhitecţi
veneţieni.

Link poze: http://we.tl/DyioRuxaa5
Link video: http://we.tl/qZpxkNCdNj
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Fără să ne dăm seama am şi ajuns în piaţeta din faţa clădirii Palazzo Correr Compo Santa
Fosca, Cannaregio 2214 – 2215, 30121 VENEŢIA, construcţie în care se găseşte Institutul Român
de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia.

De afară lucrurile par în ordine, partea de expoziţie este instalată şi stârneşte deja interesul
trecătorilor.
Înainte de a păşi pragul spaţiului de la parterul clădirii care poartă numele de Noua Galerie,
vreau să vă descriu proiectul care este expus. El se numeşte ,,Exploring Identity – the Nomad
Archives” şi a fost realizat de Emil IVĂNESCU, Laura IOSUB, Olivia ZAHALCĂ, Carmen
TĂNASE, Loredana MIHALI şi Marius DANCIU.
Organizatorii sunt: Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural
Român, Uniunea Arhitecţilor din România şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică
din Veneţia.

Ca să fac o introducere la ceea ce o
să vedeţi în interiorul sălii mi-a venit o idee
care rezolvă două lucruri.
Vă explică despre ce am vrut să
spună autorii în proiectul lor şi în acelaşi
timp o să vă faceţi o idee despre despre
catalogul expoziţiei, format 150x150 mm,
editat într-o ţinută grafică de excepţie la
,,Ion Mincu” University Press.

Urmează o suită de 36 de imagini pe care le-am obţinut răsfoind catalogul expoziţiei şi
scanând la întâmplare paginile care mi-au atras atenţia.
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Dl. arh. Emil IVĂNESCU, curator
şi autor al proiectului afirmă că:

„Arhiva nomadă este o metaforă a
arhitectului

nomad

şi

global

care

activează oriunde în lume, dar care
poartă cu sine arhive de arhitectură
subiective ce îmbină istoria cu prezentul,
sentimentele moderne cu melancolia
tradiționalistă. Între un discurs oficial şi
unul

involuntar

despre

identitate,

arhitectul încearcă să prezinte toate
aceste

procese

Modernitatea

ca

de

identitate.

identitate

exprimă

începuturile unei culturi sincronice cu
propriul timp. Între tradiţionalism şi
avangardă,

orient

şi

occident,

modernismul român este, înainte de
toate,

un

experiment

identitar,

un

fenomen epidermic. Cercetarea propune
două argumente interconectate: unul
despre pavilioanele naţionale ca procese
oficiale de identitate, şi un al doilea
despre trans-arhitecturile ca metodă de
suspendare şi depăşire a identităţii.
Sursa de cercetare este Arhiva
Română a Presei de Arhitectură, din
1906 până în zilele noastre. Instalaţiile
sunt

dedicate

lui

Nicolae

umanistul

tradiţionalist

căruia

datorează

pavilionul

României

Iorga,
i

se
din

Giardini, şi lui Tristan Tzara, fondatorul
mişcării de avangardă dadaiste, care
definesc cultura din diasporă.
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Atât tradiţiile, cât şi avangarda
creează o panoramă completă a
modernismului

românesc,

pe

întreg parcursul secolului al XXlea. Pentru a ilustra mai bine
povestea, invităm vizitatorii să se
supună

experimentului

neuroarhitectură

în

de

interiorul

pavilionului: cât de tradiţionalist şi
cât de modernist este creierul
dumneavoastră _ un performance
atât ironic, cât şi ştiinţific”.
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Pătrundem în interiorul sălii de expoziţie unde îl întâlnim chiar pe Emil IVĂNESCU, bucuros
de aşa oaspeţi mai ales că este pe sfârşite cu aranjatul expoziţiei. Freamătă de nerăbdare să ne
povestească şi o face cu pasiunea şi entuziasmul cu care a făcut-o şi în toamnă, când ne-a
prezentat pentru prima dată proiectul la decernarea premiului la UAR – Centrul de Cultură
Arhitecturală din Calderon, 48.

Link foto:
Link video:

http://we.tl/n2wfHmgZVm
http://we.tl/WRuv9KcyvP

Părăsim expoziţia de la I.R.C.C.U., îi lăsăm pe organizatori să facă ultimele retuşuri şi
pornim cu paşi vioi către GIARDINI, destinaţia noastră finală din acea zi. Faptul că am ajuns pe
malul lagunei este un semn bun, înseamnă că suntem aproape de intrarea principală.

Vrem sau nu, trebuie să parcurgem drumul de la intrare până la pavilionul nostru. Nu avem
timp, sau mai bine spus răbdare să vizităm pavilioanele care ne ies în cale. Pentru că o putem face,
ne îndreptăm direct la ţintă.
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Link foto:
Link video:

http://we.tl/JtjpRVL7Q4
http://we.tl/vs6mi1FheT

Ne întâmpină toată echipa. Sunt cu zâmbetul pe buze, ceea ce înseamnă că ,,sunt în grafic”
cu aranjarea expoziţiei. Mihai SIMA pare chiar bucuros pentru că ne vede, dar şi mai bucuros căi dăm prilejul unei pauze. Ne poartă peste tot şi ne explică şi el cu acelaşi entuziasm pe care l-am
descoperit şi la Emil IVĂNESCU, despre cum au decurs lucrurile până au ajuns în acest stadiu
final. Finanţarea de la Ministerul Culturii a venit târziu şi din această cauză unele echipamente au
ajuns în ultima clipă.
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În timp ce Mihai ne povesteşte despre ,,aventurile” pe care le-a avut cu surprizele pe care ţi
le oferă un echipament nou şi mai ales în a pune în operă un concept teoretic şi a-l face să
funcţioneze, Stejara TIMIŞ este sub lumina reflectoarelor. O echipă de la canalul TV ARTE îi ia un
interviu. Profit de ocazie ca să fur şi eu câteva cadre. Este prea tentant să nu o fac. Dna Francoise
PAMFIL ,,ţintea” şi ea, dar în acel moment aveam cu siguranţă obiective diferite.

Pentru că se făcuse târziu, am lăsat echipa să termine ultimele
aranjamente şi am plecat cu o mare bucurie în suflet, deoarece în
unanimitate eram de acord că este un proiect de succes. A doua zi urma
să ne întoarcem de această dată însoţiţi şi de doamna preşedinte
dr.arh.Viorica CUREA, care urma să sosească cu alt avion în urma
noastră.

Legat de standul nostru care mai prezenta o instalaţie afară, am asociat plecarea noastră cu
terminarea schimbului de 8 ore pe care îl anunţau cu mare zgomot cele 24 de ceasornice de tipul
celor care au sunat ani de zile în mii şi mii de case ca să trezească clasa muncitoare.
Înainte de a ne despărţi de pavilionul României din GIARDINI, vreau să lămuresc şi eu ce
înseamnă acest proiect sau ce ar trebui să înţeleagă un vizitator care îi calcă pragul.
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Pentru a ilustra ce înseamnă
proiectul

,,SITE

UNDER

CONSTRUCTION” o să vă prezint în

continuare imagini scanate din catalogul
şi pliantul expoziţiei.
Descrierea am preluat-o de pe
site-ul Institutului Cultural Român, unde
sunt prezentate evenimentele organizate
de către această instituţie.
Aflăm despre proiectul găzduit de
pavilionul românesc din GIARDINI că:
“Însușirea modernismului, în contextul

est european, a fost divergentă și
corelată

evenimentelor

socio-politice

tumultoase și contradictorii.

Spațiul

urban a suferit destructurări succesive
provocate de inserțiile industriale masive,
cu consecințe directe la nivel urbandemografic.

În

acest

context,

Pavilionul României din acest an, aduce
în centrul discuției, arhitectura industrială
ca generator al modernității. Propune
crearea unui traseu inițiatic pornind de la
industrializarea interbelică și socialistă şi
ajungând

la

vidurile

urbane

post-

industriale. Gloria și vidul, trecutul și
prezentul sunt puse în oglindă și propuse
contemplării,
reaproprierii.

conștientizării
Odată

cu

și

dezafectarea

industriei, resturile rămase au devenit
ruine moderne urbane, eliberate de
conținut, lipsite de utilitate, care au lăsat
în urma lor un peisaj periferic tulburător
și dezolant.

Autori: Mihai Sima, Andreea Iancu, Raluca Sabău,
Stejara Timiş, Anca Trestian
Curator: Mihai Sima
Colaboratori: regizorul independent Paula Oneţ &
echipa; fotografii: Ioana Cîrlig şi Marian Raica (Postindustrial Stories); reprezentanţi ai proiectului Oraşul
Memorabil (Memorable City)
Parteneri:
Arhiva Naţională de Filme, Televiziunea
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Română

Întregul spațiu al pavilionului
reflectă

mega-spațiul

orașului

contemporan, acesta fiind un black
box imperceptibil, fără contur. În
trama orașului sunt conținute trei
insule urbane, animate prin proiecții
video secvențial-cinematografice din
trecutul industrial.
Aceste insule, care amintesc de
zonele tarkovskiene, condensează în
interiorul lor un univers atipic. În
interiorul insulelor, pătrundem într-un
alt tip de spațiu, în vidul prezentului
post-industrial.

Prezentul

este

personificat printr-un turn al luminii, o
imagine

analogic-industrială

cu

trimitere la silueta turnurilor de răcire,
elansate spre infinit. Turnurile sunt
spații

ale

visării,

ale

experienței

personale, pure, fără condiționări sau
stimuli exteriori.
Spațiul expozițional creat este
flexibil, având o dublă semnificație
interioară

compozițională,

un

mixaj antagonic și senzorial creat prin
rapoartele de opoziție dintre întuneric
si lumina, zgomot și liniște.”
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Link poze:
Link video:

http://we.tl/XZGE3TKMox
http://we.tl/Sce5O51hjV
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Cu aceste explicaţii despre ce înseamnă proiectul ,,SITE UNDER CONSTRUCTION” vă invit
în continuare să ne însoţiţi prin expoziţia din GIARDINI.

Pe spaţiul verde din faţa
pavilionului

nostru

descoperim

pavilionul Australiei amenajat sub
o copertină portocalie care ne
atrage atenţia. Aflăm că este
vorba de standul ţărilor organizat
în aer liber până se va termina
construcţia pavilionului aflat în
şantier în imediata apropiere.
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Cu această scurtă vizită prin standul cu iz IT adaptat perfect tendinţei actuale în care din păcate fără
tehnologie nu ai ce să cauţi, am plecat către hotel să ne luăm camerele în primire. Drumul cu
vaporeto este o plăcere mai ales dacă prinzi un loc bun de unde poţi admira priveliştea.

Am ocupat fiecare camerele care ne-au fost destinate, dar cum entuziasmul şi imaginile din jur nu
PE CURÂND!
ne dădeau pace, am uitat de oboseală şi am ieşit din nou în oraş.

PE CURÂND!
Cu aceste imagini îmi iau rămas bun şi vă aştept la buletinul următor.
Link foto: http://we.tl/NIuHSYJO98
Link video: http://we.tl/H2qj88r9Ie
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ANUNŢ

Vă invităm la VENEŢIA,
FUNDAMENTALS .

a 14-a EDIŢIE A BIENALEI DE ARHITECTURĂ, cu tema

În septembrie 2014 organizăm sesiunea Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, la
Venetia, în cadrul Bienalei.
Vă aşteptăm la: seminarul tematic, discuţii masă rotundă, şi un workshop (programul
evenimentelor este în lucru).
Organizatori: arh. ANA MARIA CRISAN, arh. ALEXANDRU CRISAN
AGENŢIE:
RO TEAM TOUR Travel Agency/ persoana de CONTACT: Dan Moldovanu – office@roteamtour.ro
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DEZBATERE:

,,NOUL TEATRU – SCENARII PENTRU ARHITECTURĂ”
de Natalia JIAN

În cadrul programului Festivalului Internaţional
de Teatru de la Sibiu a avut loc, vineri, 13 iunie, ora
15:30, la Librăria Habitus (Piaţa Mică nr. 4) un dialog
profesional cu arhitecți și invitați internaționali despre
viitorul teatru din Sibiu şi primul centru naţional de
conferinţe din România, în Piaţa Unirii şi Cazarma 90.
Această dezbatere a fost precedată de o altă
întâlnire – facilitare dinamică în care a fost analizată
tema proiectului, au avut loc discuţii pe planşe PUZ şi a
fost prezentat un scurt istoric al spaţiului vizat.
Cazarma

90

A

fost

construită

la

1792

(construcţie finalizată în anul 1807) pentru a găzdui
militarii din oraş care, până atunci, se spune că stăteau
pe la cine apucau şi făceau tot felul de “năzbâtii” (unele
pedepsite chiar cu moartea) prin cetate. Construcţia ei
a costat peste 100.000 de guldeni, adunaţi în mare
parte, din banii sibienilor. A fost demolată în 1986, de
către comuniştii locali, împreună cu alte clădiri de mare
importanţă istorică şi arhitecturală.
Despre

proiectul

viitorului

complex

de

la

Cazarma 90 se vorbește deja de câțiva ani în Sibiu.
Primarul Klaus JOHANNIS declara în urmă cu
aproape doi ani, cu ocazia Zilelor Arhitecturii, că noul
proiect ar trebui să vină cu mai multe soluții, de la săli
de conferinţe și spaţii de repetiţii şi de joc pentru
teatru, până la spaţii pentru centre comerciale şi
parcare subterană. „Cum trebuie să arate este, după

părerea noastră, treaba arhitecţilor şi a acelui concurs
33

Sursa foto: harta.sibiu.ro

de arhitectură care probabil că, dacă este bine gândit,
va aduce rezultatele dorite. Este cunoscută şi evidentă
nevoia extinderii teatrului sau a unui sediu nou pentru
teatru. Există şi alte instituţii care ar dori să aibă acces
la un spaţiu generos, chiar şi ocazional. Dacă reuşim
să invităm vreodată opera din Viena, noi nu avem un
spaţiu unde să punem în scena o operă. Ceea ce există
acum este Casa de Cultură, care este o soluţie de
compromis, foarte slabă”, spunea primarul Sibiului.
Florin ŢICU, directorul tehnic al Teatrului
Naţional ,,Radu Stanca” din Sibiu, a declarat faptul că

,,ideea acestei întâlniri a venit în timp ce pregăteam
festivalul în cadrul şedinţei colective. La început ne-am
cam speriat pentru că o să vedeţi că marile
personalităţi care sunt prezente aici, doar auzisem de
ele, nu le cunoşteam, nu aveam nicio referinţă. Astăzi
ne întâlnim ca să concluzionăm o discuţie chiar foarte
amplă, care a plecat nu numai de la o zonă, teren. […]
Această echipă care s-a format ad-hoc ieri, aşa de bine
s-a simţit, încât nu s-a mulţumit numai cu acea
întâlnire programată, pentru că s-au întâlnit şi după
amiază, şi dimineaţa pentru a vizita oraşul.”
Teatrul este mai mult decât o sală şi o scenă pe
care urcă nişte actori. Această idee a fost susţinută de
către arh. Alexandru GĂVOZDEA, preşedintele
Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Sibiu-Vâlcea,
care a punctat faptul că ,,zona fostei cazarme 90, Piaţa

Unirii, în general, este un punct fierbinte acum pentru
Sibiu, în care se converg mai multe intenţii de
dezvoltare a două obiective – un centru de conferinţe
şi un centru de spectacole. După cum vedem, teatrul
astăzi nu mai este sală, scenă şi cam atât. Se
întâlneşte şi în stradă şi în spaţii neconvenţionale, cu
scenografii care sunt tot timpul dinamice.
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Sunt proiecte care vor schimba faţa Sibiului, nu
ne permitem să le ratăm.”
La

dezbatere

HANGANU,

a

membru

Române din 2003,

participat
de

care

şi

arh.

Dan

onoare

al Academiei

practică

arhitectura

în Montreal, provincia Quebec, începând din anii 1970.
Acesta a proiectat și realizat un număr de clădiri
importante din Quebec, incluzând aripa cea mai recentă
a Pointe-à-Callière

Museum,

clădirea HEC

Montréal building, sala de concerte Hall of Rimouski,
Școala de design UQAM. Arhitectul crede că noul teatru
trebuie să fie un complex multifuncţional, accentuând
ideea lui Constantin Sergheevitci Stanislavski, inovatorul
teatrului

și artei actoriceşti

rusești - ,,spectacolul

începe în foaier”.
Arh. Maximilian ZIELINSKI şi arh. Daniel
ZIELINSKI sunt fraţi, tineri arhitecţi la un prestigios
birou londonez. Printre proiectele lor se numără turnul
de 300 de metri al Băncii Naţionale din Kuweit şi un alt
proiect de 17 miliarde dolari, ce constituie una din
minunile civilizaţiei moderne, respectiv primul oraş din
lume cu poluare zero. Nu în ultimul rând, cei doi români
construiesc viitorul sediu Apple din California, gândit de
Steve Jobs în 2009. Proiectul va terminat în 2016. Între
timp, cei doi fraţi români lucrează la alte proiecte
secrete. În cadrul dezbaterii au fost prezentate cele mai
importante lucrări ale acestora. Arh. Maximilian
ZIELINSKI a declarat că

,,încă nu avem nici pe

departe exeperinţa dnului arh. HANGANU, sau a
domnului arh. Jean Guy LECAT în ceea ce priveşte
teatrele, dar avem alte avantaje ca dinamismul şi
tinereţea”.
O idee lansată de către acesta a fost că
proiectele trebuie să susţină activarea spaţiului vechi,
pentru a-l face accesibil.
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Arh. Jean Guy LECAT, scenograful care, timp de
peste 25 de ani, a lucrat alături de celebrul regizor Peter
Brook, crede că spaţiile trebuie dezvoltate şi că ,,suntem

prea conservatori”, de asemenea se întreba ,,cum putem
face ceva nou, când audienţa nu are vocabularul pentru a
ne înţelege?”, astfel accentuează ideea că proiectul trebuie
adaptat la societate. El a vorbit din perspectiva unui creator
care a explorat

nenumărate şi diverse spaţii in lume, în

vederea realizării spectacolelor de teatru, subliniind astfel
complexitatea oraşului Sibiu, care are un spirit aparte şi
poate fi transmis prin teatru.
Arh. Tetsuo KONDO, crede că acest proiect este
unul pentru oameni, de aceea ,,toţi membrii comunităţii

trebuie să participe cu idei, să se gândească la el şi nu este
necesar că să deseneze pe hârtie ceva concret”.
Răzvan POP, directorul director al Direcției pentru
Cultură și Patrimoniu, Sibiu, consideră că aceste proiecte
sunt o mare responsabilitate pentru Sibiu, pentru că ,,noi

trebuie să fim un exemplu pentru restul ţării”, primul oraş
din România cu un centru de conferinţe de o asemenea
anvergură.
,,Oraşul începe să se extindă. Cred că această zonă

este un plus cu cât este mai conectat la natură şi la
oameni”, a declarat arh. Mihai ŢUCĂ.
Deşi planul urbanistic discutat presupune aspecte
optimiste subliniate de arhitecţi şi specialiştii în domeniu,
arh. Gabriel ROŞCA a ţinut să sublinieze şi îngrijorările
legate de aceste proiecte în desfăşurare. O prima concluzie
ar fi că ,,dacă suntem prea ambiţioşi nu vom face nimic sau

vom face greşeli, astfel că trebuie să ne racordăm la
posibilităţi”, care pot fi însă blocate din cauza unei gândiri
complexe.

Deşi arhitectura de calitate costă,

,,totul

porneşte de la o bună punere a problemei”.
Specialiştii prezenţi la dezbatere au creat întrebări,
gânduri şi posibile soluţii, care vor fi integrate într-un caiet
de sarcini care se va dezvolta pentru organizarea unui
concurs pentru construirea unui Teatru Nou, dar şi a unui
centru de congrese şi târguri.
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Link foto: http://we.tl/xjusA0iib7
Link video: http://we.tl/WnTrexJF4M

EXPOZIŢIA DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU
2014
arh. Corina Croitoru
Echipa "de-a arhitectura"
13-15 iunie 2014
Vineri, pe 13 iunie, la încheierea celui de-al doilea an de viaţă al programului educaţional
de-a arhitectura în oraşul meu, a avut loc în Bucureşti expoziţia de proiecte ale claselor participante
în cadrul cursului opţional al Asociaţiei de-a arhitectura, în anul 2013-2014. Pentru noi, echipa de-a
arhitectura, ca şi pentru copiii, învăţătorii, arhitecţii şi părinţii participanţi, momentul a fost unul
încărcat emoţional şi ne-a adus nenumărate satisfacţii la finalul unui an de expediţii, prezentări şi
explorări ale oraşului în care trăim.
Expoziţia, desfăşurată în sala TIAB, ca parte
a evenimentului anual Street Delivery şi
deschisă pe întreaga durată a acestuia (1315 iunie), a beneficiat de prezenţa a circa
200 de copii dintre cei 407 înscrişi în
Bucureşti, alături de cadrele didactice și
parinții. Cele 16 machete (210x100cm)
realizate de elevii din fiecare clasă, copii
între 9 şi 11 ani, reprezintă încununarea
muncii lor de peste an în cadrul cursului Dea arhitectura în oraşul meu care doreşte să
dezvolte interesul pentru arhitectură şi
mediu construit al şcolarilor din clasele a IIIa şi a IV-a.
Copiii au fost invitaţi să prezinte ideile importante care i-au ajutat să concretizeze fiecare dintre
cartiere. Discursurile, marcate de emoţia inerentă vorbitului în public, pregătite în amănunt de la
şcoală sau improvizate cu entuziasmul celui care îşi cunoaşte bine lucrarea, ne-au bucurat ilustrând
coerenţa abordării proiectului micului orăşel, grija faţă de adaptarea la relief, logica relaţiilor
funcţionale, conformarea spaţiilor publice, scara clădirilor. Toţi s-au avântat cu entuziasm în
folosirea energiei verzi şi gândirea unor construcţii ecologice, iar apropierea vacanţei i-a făcut să
materializeze cu bucurie locurile lor favorite: două dintre cartiere au ieşire la mare, alte două sunt
aşternute la umbra unei cetăţi. Lucrul în echipă a fost dificil pe alocuri, dar bucuria fiecărei clase
ne-a arătat că au ajuns mai înţelepţi la acest sfârşit de an.
Copiii de la clasa câștigătoare a fost premiată de Holcim România, principalul partener al
proiectului De-a Arhitectura, cu câte un binoclu, pentru a-i susține pe copii să supravegheze în
continuare dezvoltarea orașelor și a comunităților de lângă ei. “Casa, școala, cartierul și

comunitatea sunt cele care modelează comportamentul, iar observarea acestora din perspectiva pe
care o propune cursul De-a Arhitectura a schimbat modul în care copiii privesc lumea. Holcim
România promovează dezvoltarea durabilă, iar cea mai bună modalitate prin care putem realiza
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acest lucru este investirea eforturilor noastre în educație, infrastructură și comunități. În acest
proiect am întâlnit copii, care prin entuziasmul și implicarea lor, ne-au întărit opinia că dezvoltarea
durabilă va fi norma pe care ei o vor susține, iar provocările viitorului vor fi mai ușor de depășit cu
ajutorul cunoștințelor acumulate”, a spus Alina Cristea, Manager Dezvoltare Durabilă Holcim
România.

Tot în cadrul Street Delivery, pe 14-15 iunie, au avut loc ateliere gratuite destinate copiilor în
vârstă de 3-14 ani, îndrumate de arhitecţii voluntari ai asociaţiei. “Cum creşte un oraş” a fost
lucrarea comună a tuturor copiilor care au trecut pe aici, o machetă a unui oraş imaginar, care a
crescut şi s-a transformat prin intervenţia fiecărui participant, întocmai ca un oraş real.

“YTONG a susținut programul De-a arhitectura în orașul meu încă din primele faze de dezvoltare
ale lui. Lecțiile de arhitectură fac parte din seria de acțiuni YTONG dedicate educației copiilor, pe
care le desfășurăm împreună cu De-a Arhitectura și care au ca obiectiv familiarizarea acestora cu
noțiuni de bază din lumea arhitecturii”, a declarat Mădălina Dumitru, Regional Marketing Manager
Xella, România, Ungaria și Bulgaria. “ Credem că noțiunile de arhitectură și promovarea

responsabilității civice trebuie să facă parte și din activitățile obișnuite ale copiilor”, a mai adăugat
aceasta.
De asemenea, Goodyear Dunlop Tires România, partenerul De-a arhitectura pentru
creșterea siguranței în traficul rutier prin sporirea gradului de cunoaștere și conștientizare a
regulilor de circulație și a măsurilor de prevenție minimă pe care copii trebuie să le aibă în vedere,
a deschis un concurs pentru toate clasele participante în cadrul programulu. Participanții s-au
strâns din toate orașele din proiect din țară. ”de-a arhitectura în orașul meu este un proiect
îndrăzneț pe care l-am salutat fără rezerve. Componenta rutieră din acest program ne-a dat
posibilitatea de a merge împreună cu copiii de la câteva școli din București în expediții itinerante de
cunoaștere și conștientizare a orașului, inclusiv din punct de vedere al elementelor de siguranță
rutieră din el. Felicităm toate clasele participante pentru acest frumos sfârșit de an și rămânem
alături de de-a arhitectura salutând pe mai departe proiectele și inițiativele lor”, a declarat Raluca
Boțan, Marketing Manager CEE Goodyear Dunlop Tires România.Mulţumim Fundaţiei Acvatot şi
Pazo Grup pentru susţinerea activităţii elevilor din Otopeni şi respectiv Sibiu în anul şcolar 20132014. Alături de noi, la Expoziția de la București, au fost și: TIAB (care ne-a găzduit evenimentul),
Danone (cu iaurturile Actimel care au fost savurate imediat), Zeppelin (cu cele 32 de seturi de
carte si revista de arhitectura oferite de învăţătoarelor şi arhitecţilor voluntari) și Star Security (care
ne-a ajutat cu transportul Machetelor şi cu atenta monitorizare pe toată durata Expoziţiei).
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Mulţumim arhitecţilor îndrumători din Bucureşti: Adriana Comanici, Monica Popescu, Lucian
Călugărescu, Claudia Bingol, Oana Popescu, Mădălina Bold, Iuliana Brătăşanu, Cătălin Şandru,
Oana Sorina Paval, Mihaela Tomescu, Ioana Rizea, Andreea Stan, Monica Sabău şi Andreea Lupu.
Mulţumim arhitecţilor îndrumători din Arad: Amalia Ignuţă, Suciu Laura, Leric Alexandru şi Diana
Dihel.
Mulţumim arhitecţilor îndrumători din Timişoara: Oana Simionescu, Florina Avrămuţ, Dana
Ardelean, Oana Aneci, Claudia Goldean, Brânduşa Havasi, Rethy Dora, Brigitte Hajdu, Răzvan
Vingan, Alexandra Garomfir, Zeno Ardelean, Thomas Strumberger, Mihai Danciu, Alexandra Maier,
Negrisanu Daniela, Bogdan Duica, Simona Mesaros-Anghel, Andra Jugănaru, Diana Pepici şi
Simona Istoc.
Multumim arhitectilor din Sibiu: Iulia Nistor-Popa, Carmen Şandru, Anca Bordean, Mircea
Ţibuleac, Alexandru Găvozdea şi Livia Aruncunţean.
Din Braşov îi multumim arhitectei Deea Mihalţan, din Sfântu Gheorghe le mulţumim
arhitectelor Maria Corina Dumitrescu şi Raluca Zbârcea, în Reghin am fost ajutaţi de arhitectul
Klaus Birthler căruia îi mulţumim, iar în Cluj-Napoca copiii au învăţat cu ajutorul arhitectelor Iulia
Pătru şi Diana Galoş, cărora le mulţumim.
Mulţumim şi noilor voluntari care au participat la atelierele de la Street Delivery: Raluca
Lungu, Clara Mihalache, Elena Răducan, Petruţa Ana-Maria Timofte, toate studente la FPSE şi
arhitecţilor şi studenţilor arhitecţi: Ioana Herişanu, Florin Enache, Luana Ionaşcu, Mircea Dima,
Vladislava Burlea, Stefany Iova, Bianca Soare, Tana Lascu, Anca Tatulescu.
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GHIDUL DE BUNE PRACTICI "SATUL BUCOVINEAN CA DESTINAŢIE
TURISTICĂ. CUM ÎL PROTEJĂM ŞI PROMOVĂM?".
Consiliul Judeţean Suceava, în colaborare cu Universitatea ''Ştefan cel Mare''
(USV) şi Muzeul Bucovinei, a lansat, marţi, ghidul de bune practici "Satul Bucovinean
ca destinaţie turistică. Cum îl protejăm şi promovăm?".
Broşura

a

fost

editată de CJ Suceava,
prin Centrul Naţional de
Informare şi Promovare
Turistică

şi

reprezintă

rezultatul

muncii

unor

specialişti în etnografie,
arhitectură,

turism,

precum şi al cooperării
unor

instituţii

şi

organizaţii care au înţeles
însemnătatea
peisajului

păstrării

cultural

al

Bucovinei. La realizarea
ghidului

au

contribuit

USV, Muzeul Bucovinei, Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională ADER, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala Nord-Est şi Asociaţia pentru Turism Bucovina. Broşura a fost editată într-un număr de 5.000
de exemplare şi a costat 40.000 de lei.
Structurat în unsprezece capitole, acest ghid de bune practici prezintă argumente şi exemple pozitive
de destinaţii turistice care au conservat şi valorificat peisajul construit, precum şi recomandări de adaptare a
caracteristicilor arhitecturii tradiţionale la construcţiile noi din Bucovina, drepturi şi obligaţii ale primarilor cu
privire la păstrarea imaginii satului, amenajarea spaţiilor publice rurale pentru a promova satul ca destinaţie
turistică. Cu o structură clară, broşura este o culegere de recomandări care vizează tehnicile de construcţie
a caselor, dar şi amenajarea spaţiului public, prezentând în imagini exemple "Aşa da" şi exemple "Aşa nu",
studii de caz care explică detaliat practici pozitive şi negative întâlnite în peisajul construit al satelor din
judeţul Suceava. Dorinţa celor care au contribuit la realizarea broşurii este ca materialul să devină un
îndrumar şi o sursă de inspiraţie pentru păstrarea autenticităţii peisajului cultural al Bucovinei, în interesul
celor care locuiesc în zonă, dar şi pentru turiştii care vin să o viziteze. AGERPRES
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FAŢADELE CLĂDIRILOR DIN CENTRUL ISTORIC DIN
SLATINA VOR FI REABILITATE PRINTR-UN CONCURS CU
FINANŢARE LOCALĂ
Primăria municipiului Slatina va începe din
acest an să susţină financiar reabilitarea faţadelor
clădirilor monument istoric din centrul oraşului,
printr-un program - concurs ce va urmări stimularea
proprietarilor clădirilor respective să investească în
reabilitarea şi consolidarea lor cât şi în a le
transforma în spaţii comerciale, de alimentaţie
publică sau de birouri, în scopul revitalizării vieţii
economice din vechiul centru al urbei. La concursul
de proiecte la care se pot înscrie proprietarii clădirilor
vor fi desemnaţi câte cinci câştigători în fiecare an,
până la schimbarea în totalitate a aspectului zonei. Primarul municipiului Slatina, Minel Prina, a
declarat că la următoarea şedinţă a Consiliului Local, ce va avea loc la finalul săptămânii în curs, va
fi supus aprobării proiectul privind desfăşurarea concursului "Micul meu monument" referitor la
reabilitarea faţadelor clădirilor din centrul istoric al oraşului, după ce mai înainte el a fost afişat şi
supus transparenţei. "După ce va fi aprobat în Consiliul Local, vom putea să lansăm procedurile
pentru demararea concursului", a arătat Minel Prina. Edilul a spus că pentru anul acesta obiectivul
este reabilitarea a cinci faţade de imobile prin proiectul menţionat, suma totală alocată de la
bugetul instituţiei fiind de 500.000 lei.
Proiectul "Micul meu monument" urmăreşte îmbunătăţirea aspectului urbanistic şi estetic al
imobilelor din centrul istoric al municipiului Slatina amplasate la frontul străzii, a condiţiilor de
habitat ale cetăţenilor. În proiect se mai arată că este o ocazie pentru proprietarii de imobile de a
câştiga finanţare pentru a creşte calitatea arhitectural-ambientală a clădirilor şi pentru refacerea
faţadelor imobilelor. Concursul se va derula anual până la refacerea tuturor faţadelor şi
participanţii la concurs, proprietarii de imobile din centrul istoric, trebuie să prezinte ca să obţină
finanţare un proiect privind imobilul din care să rezulte ce activităţi urmează a se desfăşura în
respectiva clădire, numărul de locuri create în urma acelor activităţi, sumele cu care pot contribui la
reabilitare, documente privind starea tehnică a clădirii. Administraţia locală urmăreşte să
transforme centrul istoric în zonă preferată de slătineni şi nu numai pentru petrecerea timpului
liber, unde să fie create restaurante, terase, cafenele etc., după ce în anii anteriori străzile, spaţiile
verzi, iluminatul public stradal şi infrastructura de utilităţi din centrul istoric au fost complet
reabilitate printr-un program cu finanţare nerambursabilă. Şi Primăria Slatina, al cărei sediu este
situat tot în centrul istoric, a reabilitat clădirile monument istoric pe care le deţine în zonă.
AGERPRES
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