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TURNUL SFATULUI / SIBIU
GRĂDINA „MUTĂTOARE”

Hristos a înviat!
De 2000 de ani creștinii își
primenesc sufletele cu această urare
de primăvară eternă… Ce tristețe pe
toți ceilalți, să nu se poată bucura de
primăvara spiritului!.....

Iar de aproape 1700 de ani Europa își
primenește peisajul întru civilizația
normelor creștine, astfel că acum, aici,
avem cel mai valoros patrimoniu –
PEISAJUL CULTURAL CREŞTIN –
sinteză a geografiei și civilizației
iudeo-greco-romane ! Încă mai sunt în
picioare satele așezate armonios pe
relief, parcă adunate în jurul uneia sau
mai multor fleșe de biserici
creștine…încă se mai întoarce crugul
amiezii după clopotele care bat ora
fixă
din
turnurile
bătrâne!
În arealul dintre Atlantic și Caucaz s-au suprapus nenumărate straturi ale perioadelor de înflorire
creștină prin care au trecut diferitele popoare europene (inclusiv în zona ocupată azi de națiunea
turcă). Când au neglijat sau chiar părăsit credința cea adevărată, aceste neamuri au cunoscut
războaiele, rătăcirile, pedepsele firii… Pornind de la marile rătăciri filosofice, care au dus la
„revoluția franceză” și la „revoluția marxistă” – găuri negre, generatoare de holocausturi
mondiale, - cultura europeană a început să decadă și a putut ajunge la grozăviile secolului 20 :
nazismul și comunismul instituționalizate!
Şi pe această „bază” satanică am ajuns astăzi la erorile unei „uniuni europene” care cochetează
cu erorile capitalismului trans-național și cu dictaturile comuniste ale Rusiei și Chinei… De
aceea este o mare bucurie când Sibiul găzduiește tenace manifestări științifice și culturale care,
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luminând aspecte ale Peisajului Cultural Creștin, îndepărtează spectrul urâțeniei din minte și
suflet, adusă de mondializare și ateism!
O asemenea manifestare a fost și sesiunea internațională „ Peisajul cultural ca produs turistic ”, o
întâlnire susținută la Muzeul ASTRA – secția în aer liber din Dumbravă, la finele lui aprilie.
Parte a unui program european mai vast, această sesiune a luat în discuție componenta mai puțin
vizibilă pe plan turistic, mai ales în Europa de Est, a parcurilor, grădinilor, spațiilor verzi dirijate
(în urban și în rural), care este de fapt o componentă a peisajului antropic.
Apare aici tocmai acest filon filosofic-teologic al căutării „paradisului pierdut” și pe care omul
european l-a întruchipat creștinește sub forma unei grădini – la început utilitară, mai apoi și cu
valențe estetice; la început pe lângă mănăstirile creștine, apoi și pe lângă marile locuințe
nobiliare, până la parcurile moderne și contemporane, amenajate pentru publicul atât de divers al
aglomerațiilor urbane…
Dar cea mai apropiată comunicare, de la această sesiune, de spiritul românesc al peisajului
cultural creștin mi s-a părut a fi „ Grădină și peisaj cultural ”, a grupului condus de cercetătorul
Ciprian Ștefan. S-a prezentat una dintre cele mai noi gospodării montate în Muzeul din
Dumbravă, adusă din crângurile Munților Apuseni și pentru care s-a realizat și cercetarea
peisajului antropic aferent – grădina de pe lângă casa-sălaș de vară (mutătoare), cu zona ei de
livadă, de plante textile, de legume și flori. Grădina mutătoare - vocabulă care nu se găsește în
„marele” DEX pe internet! – este tocmai răspunsul, atât de simplu în măreția lui, al unui om al
muntelui față de creația lui Dumnezeu… Este intervenția în Natură a făpturii create, este o
Natură secundă perfect integrată și care nu scade biodiversitatea, cum fac marile ferme sau
monoculturi…
O paradigmă a dialogului pierdut, între Creator și om, prin intermediul unei grădini care nu
mimează „dezordinea” naturii ca la englezi, nici nu geometrizează absurd, ca la francezi!
În domeniul peisajului cultural, acest patrimoniu creștin, venind dintr-o adâncă filozofie de viață,
este cel mai valoros, fiind o expresie a împletirii credinței cu tradițiile populare. Este comoara
zonei rurale românești, redescoperită și de Prințul Charles al Marii Britanii și oferită întregii
„Europe cu ochelari de cal și dopuri în urechi”…!
Zona rurală în care și peisajul grădinilor de flori și de legume se exprimă întru înțelepciunea
creștină.
Adevărat a înviat!

Sursa:
http://www.turnulsfatului.ro/20484/gradina%E2%80%9Emutatoare%E2%80%9D.html?sst=
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SIBIU / EVENIMENT
VOLAM - PRIMA PLATFORMĂ DE VOLUNTARIAT INTERNAŢI ONAL
ŞI PRACTICI UNIVERSITARE ÎN CEL MAI MARE MUZEU ÎN AER
LIBER DIN ROMÂNIA
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Muzeul ASTRA din Sibiu a lansat
în timpul conferinţei CultTour 29-30
aprilie
finanţat
de
Uniunea
Europeană strategia de dezvoltarea
sustenabilă pe termen mediu.
Platforma
de
voluntariat
internaţional şi practici universitare
VOLAM - Volunteering in Astra
Museum, iniţiată de Fundaţia DALA
în parteneriat cu Muzeul ASTRA
este o componentă integrată în
strategia elaborată prin proiectul
CultTour.
Programul este structurat în tabere de voluntariat pe durata a două săptămâni, timp în care
voluntari români şi străini participă în echipe mixte coordonate de specialişti ai muzeului şi ai
Fundaţiei DALA la ateliere de restaurare, conservare, peisagistică şi grădinărit, tehnici de
tradiţionale de construcţie, gastronomie, animaţii culturale şi educaţie în domeniul
patrimoniului, fiecare tabără de voluntariat şi practici universitare având un caracter formativ.
Prima etapă a programului pentru 2013 se află în derulare, 40 de voluntari români şi străini
participând la drenarea zonei inundabile din muzeul ASTRA, restaurarea gospodăriei de lemn
din crângul Dragu-Brad, Apuseni, amenajarea peisajului şi grădinărit în cadrul aceleaşi
gospodării, ateliere de confecţionat şindrilă, ateliere de gastronomie. Programul VOLAM va
continua în 2013, fiind deja programate noi serii în lunile iulie şi septembrie.
”Iniţierea atelierelor de practici tradiţionale, restaurare, conservare a monumentelor şi obiectelor
muzeale, peisagisticii, educaţiei alternative bazate pe dezvoltarea unor abilităţi care ţin de
manualitate, cu ajutorul voluntarilor, constituie o excelentă oportunitate de dezvoltare a
Muzeului ASTRA, cu certe beneficii reciproce”, a declarat domnul Valeriu Olaru, directorul
general al Complexului Naţional Muzeal ASTRA.
Parteneri în acest program sunt: Union REMPART(FRANŢA) - federaţie de ong-uri înfiinţată în
1963, cu expertiză în domeniul restaurării, conservării şi promovării patrimoniului internaţional,
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti, Facultatea de Arhitectură din
Timişoara, Asociaţia Peisagiştilor din România, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu.
Persoane de contact:
Ovidiu Daneş, preşedinte Fundaţia Dala, dala@dala.ro, 0726 140 529.
Ovidiu Baron, dir.dpt.MarketingCNM ASTRA, ovidiu.baron@muzeulastra.com, 0756 085 773.
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Sâmbătă, 18 mai, de la orele 12.30, am plăcerea să vă invit la prelegerea:

''Ferul forjat - artă sau meştesug?''
Evenimentul se va desfăşura în cadrul Târgului Expo Casa Mea (RomaeroBăneasa), Secţiunea Conferinţe.
Arh. Mircea ŢIBULEAC

Detalii târg : http://www.expocasamea.ro/
Link descarcare invitatie gratuita: http://www.expocasamea.ro/invitatie-targ-formular
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REVISTA ARHITECTURA
SĂ VORBIM DESPRE ȘCOLILE DE ARHITECTURĂ

De Şerban Ţigănaş
DE CE SĂ VORBIM?
E mai mult decât evident că, pe de o parte, întreaga civilizație umană este pusă în fața
unor schimbări complexe care se petrec fără a fi dorite, iar pe de alta că este mai mult decât
așteptată, chiar invocată, o schimbare sau o serie de schimbări care să așeze omenirea într-o
perioadă mai confortabilă și mai optimistă. Dacă lumea se schimbă, atunci se schimbă și modul
de viață, și odată cu el mediul construit, iar pentru o schimbare a mediului construit e nevoie de
o atitudine specială a profesiei de arhitect. Dacă de la profesia de arhitect se așteaptă o schimbare
este mai mult decât evident că formarea profesională, adică școlile de arhitectură, trebuie să
producă o schimbare.
Cât de importantă este această schimbare, în ce ar trebui să se manifeste și care sunt
șansele ca o asemenea acțiune complexă și responsabilă să fie proactivă și să aibă succes, iată
motivele pentru a vorbi despre școlile de arhitectură. Sigur, fiecare generație este înclinată să
simtă că aparține unei crize profunde care are nevoie de o reașezare, dar în prezent nu mai
trebuie demonstrat faptul că există cel puțin câteva problematici fundamentale care ne plasează
într-o perioadă în care schimbările se accelerează fără precedent și complexitatea echilibrelor
pentru o viață în parametri pe care ne place să îi numim normali e și ea foarte mare.
Demografia cu toate aspectele și consecințele ei complexe, inclusiv migrația globală fie
fizică, fie economică, are o dimensiune fără precedent la scara planetei, schimbările climatice și
toate fenomenele care le însoțesc sunt alarmante, resursele de energie, repartiția și modul în care
se consumă, la care se adaugă o economie globală al cărui model bazat prea mult pe consum și
profit nu face față noilor condiții. Este o naivitate să considerăm că toate acestea nu afectează
modul în care gândim și realizăm construcțiile și că arhitectura poate, ca profesie și rezultat al
practicării sale, să își vadă „liniștită” de drum, fără să își propună și să reușească o schimbare
profundă.
În această perioadă se renegociază directiva Calificări profesionale a Comisiei Europene
(PQD1 recast), directivă care cuprinde profesiile reglementate în spațiul european, care prevedea
până acum un minim de 4+0 (4 ani de studii universitare și 0 ani de experiență profesională)
până la recunoașterea profesională internațională și condiții de mobilitate și acces la piața
internă a Uniunii. În prezent se discută despre un minim de 5+0 sau 4+2, o propunere susținută
de scandinavi, dar un 5+1 sau 4+2 este ceea ce consideră Consiliul Arhitecților din Europa2 că
este obiectivul profesiei în această negociere.
Este extrem de probabil ca noua directivă să lase opțiunea statelor membre să adopte una
dintre cele două variante. Aceasta ar însemna ca accesul deplin în profesie, cu întreaga
responsabilitate de a semna proiecte, să se facă după 5 sau 6 ani, cu nivelul de master și o
experiență profesională cerută și de Uniunea Internațională a Arhitecților3 (care susține ferm un
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minim de 5+2). Tot UIA atrage atenția asupra faptului că, dacă arhitecții europeni coboară
ștacheta sub 5+2, accesul lor pe piețele americane și asiatice poate fi realmente compromis,
deoarece acolo funcționează acest standard. Foarte curând vom afla rezultatul rediscutării
directivei, cel mai probabil în prima jumătate a anului 2013.
De menționat este faptul că, în prezent, în România suntem la un 6+2, adică la un acces
deplin după un minim de 8 ani, care nu are viitor în contextul european. Statele doresc să
scurteze perioada în care finanțează sau subvenționează educația universitară, prelungind
perioada în care colectează impozite pe muncă, iar studenții și tinerii, în general, cer perioade
mai scurte de studii pentru a își ușura costurile extrem de ridicate, în prezent, pentru studenție și
a ajunge pe propriile picioare, adică în piață, mai repede. Este extrem de important să ne dăm
seama de precaritatea situației actuale a contextului românesc și de necesitatea de a o reforma
inteligent.
În condițiile în care, în România, unui tânăr îi trebuie minimum 8 ani pentru a deveni
arhitect cu drept de semnătură, beneficiind de o educație academică pe care o pun sub semnul
întrebării ca atractivitate și performanțe în comparație cu multe alte oferte accesibile pe
continent, în care același parcurs este de 4 sau maximum 5 ani la alte școli, plus o experiență
profesională de 1 an sau 2, deci un total de 5, 6 sau maximum 7 ani, ce va alege acesta? Iată un
motiv să vorbim despre școlile de arhitectură românești.
Citiți textul integral în numărul 2/2013 al revistei Arhitectura

Note:
1. Professional Qualification Directive, referitoare la profesiile reglementate în spațiul european.
Directivele Comisiei se revizuiesc o dată la cinci ani (recast).
2. ACE – CAE, Architecs Council of Europe – Conseil des Architectes d’Europe, organizație
pentru lobby-ul profesiei de architect, cu sediul la Bruxelles.
3. UIA, Union Internationale des Architectes, organizație mondială a arhitecților, înființată odată
cu UNESCO, cu sediul la Paris, reprezentând arhitecții prin 5 regiuni geografice distincte.

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/05/sa-vorbim-despre-scolile-de-arhitectura/
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
Rubrica ’’PUNCTUALE’’
S-A DESCHIS ȘANTIERUL DE REABILITARE AL TURNULUI DE LÎNGĂ
BISERICA ARMENEASCĂ
De arh. Florin Bălteanu

În iunie 2009 a avut loc unul din cele mai spectaculoase incendii din istoria recentă
Bucureștiului. Pentru controlul și stingerea acestuia s-a intervenit cu 20 de echipaje de
pompieri. Focul a cuprins turnul de lîngă biserica Armenească. Învecinate, biblioteca
armenească, depozitara unui fond deosebit de valoros (între care lucrări din sec. al XVIIlea) și biserica, ambele monumente istorice, s-au aflat în pericol. Turnul de lîngă biserica
Armenească a stat în conservare timp de aproape patru ani de la incendiu.
Recent a fost deschis șantierul de reabilitare a clădirii.
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Imobilul se află în Zona Construită Protejată nr. 5
"Bd. Carol I". Potrivit regulamentului acestei zone,
înălţimea maximă admisă este de 19 m, iar cea
minimă de 16 m. Peste înalţimea admisă se acceptă
realizarea în anumite condiţii a unuia sau a două
niveluri. Una dintre ele este ca înalţimea noilor
construcţii să nu depăşească cu mai mult de 3 m
înalţimea clădirilor învecinate. Potrivit aceluiași
regulament, minim 30% din suprafaţa nivelurilor
peste parter trebuie să fie alocate locuirii. Tot acesta
interzice activităţile incomode prin traficul generat.
Clădirea de birouri, înaltă de aproximativ 75m (18
etaje + 1 etaj tehnic), avînd o arie desfășurată
construită de peste 25.000 de metri pătrați, pentru a
putea fi construită a beneficiat de un plan urbanistic
derogatoriu.
Imediat după incendiu, Ministrul Culturii, la acea
dată Th. Paleologu, declara că astfel de clădiri nu își
au locul în zonele protejate.
Reprezentanții investitorului declarau în urmă cu jumătate de an pentru HotNews că ar fi fost
mai ieftin să demoleze turnul și să-l reconstruiască, însă nu au optat pentru aceasta variantă,
deoarece ea era mai dificilă din cauza legislației actuale din domeniul protecției patrimoniului
construit.
Șantierul clădirii a demarat în 2001. Turnul a fost dat în folosință în toamna anului 2006 după ce,
mai mult timp, șantierul a stagnat din cauza unor complicații care au pus în pericol stabilitatea
structurală a bisericii Armenească și a bibliotecii acesteia.

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/s-a-deschis-antierul-de-reabilitare-al-turnului-de-lingabiserica-armeneasca.html
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