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9 aprilie 2014, ora 17.00, Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR
Bucureşti, J.L.Calderon, 48.

Am petrecut o săptămână intensă din punct de vedere al aglomerării evenimentelor
culturale, care au avut loc în Bucureşti între 7 şi 13 aprilie. Nu am reuşit să particip la toate,
deoarece misiunea mea principală a fost să particip la CONSTRUCT-EXPO 2014. Am reuşit
să culeg informaţii în memoria aparatului fotografic pe care o să le comentez sumar, lăsând
imaginile foto-video să vă povestească mai mult decât o pot face eu. Datorită cantităţii foarte
mari de peste 25 de GB de informaţii vizuale, articolul meu va avea două părţi. În acest
număr care va apărea înainte de Paşte, vor fi enunţate evenimentele însoţite cu câteva
imagini sugestive, iar în numărul următor o să dăm detaliat pe fiecare link-urile de unde le
puteţi descărca până la termenele menţionate de site-ul care le găzduieşte.
PRIMA PARTE
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GIS, aşa cum ne-a obişnuit în trecut, nici în acest an nu s-a dezminţit. A invitat ar-

hitecţi premianţi la diferite concursuri, care au povestit despre principii în general, abordări în
viziunea lor particulară şi explicaţii de cum au ajuns să realizeze lucrările premiate.
Ca şi avanpremieră vreau să reţineţi că din prima zi am reţinut şi m-am bucurat să
regăsesc două lucrări de reconversie. Una dintre ele se leagă foarte strâns de de exemplul
tratat de mine într-un articol anterior, când mă refeream la halele fostelor Uzine Independenţa
din Sibiu.
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În categoria lucrărilor cuprinse la OFFICE INTERIORS WORKSHOP am remarcat în mod
deosebit reconversia unei hale din portul oraşului Rotterdam.

Domnul

arhitect

Joost

ECTOR proiectant principal la
firma

Ector

Architects,

Hoogstad

din

căştigătorul

Olanda

premiului

este
LEAF

Interior Design Awards 2013 at
Refurbisment

of

the

Year

category şi finalist la categoria
Best Use of Space.
Cu
moto-ul

această

ocazie

sub

,,Architecture

is

happiness” ne-a prezentat trei
cazuri de amenajări de spaţii de
pentru birouri: EHA Office, Imd
Office şi MetaForum.

Toate au dovedit talentul şi clarviziunea acestui birou de arhitectură. Personal am fost cel mai
impresionat de de cazul Imd Office.
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Cel de-al doilea discurs care mi-a atras atenţia se leagă de un subiect foarte frecvent şi
important cu care ne confruntăm în demersurile pe care breasla noastră le face pentru
salvarea patrimoniului construit.
El a fost susţinut la secţiunea HOTEL
INTERIORS WORKSHOP de arhitectul
englez David ARCHER de la Archer
Humphryen
concursului

Architects,
European

câştigător
Hotel

al

Design

Awards 2013 la categoria Interior Design
of the Year – Restaurant. Tema conferinţei
sale

de

la

această

,,Conservation,

secţiune

a

Refurbishment

fost
and

Hotel Design”. Exemplul dat se leagă de
reconversia şi restaurarea unei clădiri
publice de secol XX care a găzduit mulţi
ani o staţie de pompieri.
Arhitectura clădirii era de foarte
bună calitate şi din această cauză a meritat
toată atenţia pentru ca să fie păstrată şi
remodelată pentru a găzdui noua funcţiune
de hotel.
Clădirea beneficia de o curte în care
iniţial se desfăşurau exerciţiile pompierilor.
A fost afectată în oarecare măsură la
începutul

secolului

XX

prin

lărgirea

golurilor de la parter din cauza noilor
maşini de pompieri cu care a fost dotată
staţia la acea vreme.
Despre extinderea acestei clădiri cu un corp nou şi despre toate intervenţiile interioare veţi afla în detaliu
urmărind imaginile pe care le puteţi descărca de pe server:
Link poze: http://we.tl/SfWNaZswKW
Link video: http://we.tl/F24IITvPwm
http://we.tl/J679eNXAE5
http://we.tl/F24IITvPwm
http://we.tl/F24IITvPwm
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De-a arhitectura povestită s-a încheiat
Nu mai este deja o noutate ! Am preluat ştirea de la organizatori cu intenţia să o trimit

mai departe adăugându-i ce am constatat şi mai ales am filmat şi fotografiat personal miercuri,
09.04.2014 evenimentul care a avut loc la Bucureşti, în Aula Bibliotecii Central Universitare.
Am ajuns dimineaţă înainte de ora 09.00 ca să prind un loc strategic. Trebuia să văd şi să aud
totul. Mă interesa foarte mult, deoarece ediţia de anul trecut am ratat-o. Nu eram la acea
vreme parte din acest minunat proiect. Nu aveam habar ce pierd ! Acum sunt parte, voluntar
începător, cu toate că am deja douăzeci de cursuri predate în cealaltă secţiune ,,De-a
arhitectura în oraşul meu”.De la intrare mă întâmpină organizatoarele emoţionate de parcă ar fi
fost la prima manifestare. Primesc o insignă odată cu o îmbrăţişare călduroasă a Corinei
CROITORU. Plec în sală ca să nu le încurc, pentru că au început să vină grupele de elevi. În
sală schimb câteva cuvinte cu Iulia YOKINA, organizatoarea evenimentului, dar scurt, pentru
că o simt încordată. Se concentrează pe ultimele detalii ale conferinţei. Urmează să intre în
sală primii micuţi care se aud deja ciripind în hol.

Până îşi găsesc locuriule, micuţii participanţi, am timp să îndrept obiectivul spre detaliile sălii
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Până îşi găsesc locurile micuţii participanţi am timp să îndrept obiectivul către detaliile sălii.
Este o aulă minunată care merită să găzduiască un eveniment care are ca scop tocmai
formarea gustului pentru frumos printre multe alte cunoştinţe pe care corpul de arhitecţi şi
voluntari le transmit elevilor prin acest program.

Eliza YOKINA deschide manifestarea, prezintă cele două tinere arhitecte, lectorii primei
prelegeri, Cristina şi Mirela de la ABRUPTARHITECTURA. La întrebarea pe care ea o pune
apoi sălii, dacă o casă poate să crească, părerile sunt foarte împărţite. Urmărind secvenţele
filmate o să găsiţi împreună cu cei prezenţi răspunsul la această întrebare.
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Cristina face introducerea, spunând copiilor despre frumuseţea lumii arhitecturii şi că poate
cel mai frumos lucru pe care l-a aflat până acum este faptul că ,,arhitectura în afara faptului
că se ocupă cu casele, se ocupă cu viaţa oamenilor şi întotdeauna aceste lucruri se leagă”.
După această declaraţie, Mirela spune povestea însoţită de imaginile de pe ecran şi de
ciripitul păsărilor din fundalul muzical. În sală micuţii au amuţit. Se pare că povestea li se pare
foarte interesantă. Este despre CASA CARE CREŞTE MARE. Subiectul îl cunosc ei prea
bine pentru că şi ei se confruntă cu acelaşi fenomen. Din această cauză tac chitic şi ascultă
ce i se întâmplă casei chiar dacă printre oamenii care mişună în jurul ei sunt şi nişte arhitecţi.
Cine sunt aceştia şi ce le spun stăpânilor casei să facă le povesteşte mai departe Mirela.
Povestea se sfârşeşte, lumina se aprinde, se împart vederi cu secvenţe ale filmului. Încep
întrebările şi rămân uimit ce mare este interesul celor mici ca să răspundă la întrebări.
Cristina, Mirela şi Eliza nu mai fac faţă solicitărilor. Toţi cei mici vor să vorbească la microfon.

Cu greu pot fi opriţi copii să comenteze povestea casei care a crescut mare sub ochii lor.
Numai invitaţia pe scenă la baloane îi poate opri. În acel moment Eliza YOKINA este
înconjurată la propriu şi la figurat de dragostea celor mici. Sunt convins că în acel moment a
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uitat complet de emoţii şi de oboseala acumulată pentru pregătirea acestui eveniment. În sală
am remarcat că de la distanţă beneficia de suportul colegelor din echipa De-a arhitectura:
Mina SAVA, Vera MARIN şi Claudia PAMFIL.
Mina SAVA

Sesiunea a II-a: 10:30-11:30

Mina SAVA
Corina CROITORU

Claudia PANFIL

Casa Fantastică a fost a doua
conferinţă pe care a prezentat-o arh. Matei
VLĂSCEANU asociat în firma Unu la Unu.
,,Arhitectul este ca un croitor”, spune el
copiilor; adică le explică că trebuie să să
le facă case pe măsura lor.
,,Arhitectul trebuie să ştie cum se construieşte”. Asta le-a spus arh. Matei VLĂSCEANU
copiilor. De asemenea acesta a subliniat şi alte trăsături pe care trebuie să le posede un bun
arhitect: ,,Arhitectul trebuie să ştie tot despre ceea ce îşi doreşte o persoană, trebuie să ştie
de ce anume are nevoie aceasta şi cum trăieşte acea persoană în fiecare zi”. După înşiruirea
acestor calităţi ale unui bun arhitect, le dă diferite exemple de structuri şi materiale de
construcţii.
Încet, încet discursul se îndreaptă spre Casa Fantastică pe care domnul G. doreşte să şi-o
construiască. Li se explică copiilor filozofia temei date de dl. G. şi cum s-a ales
amplasamentul ei: ,,Domnul G. are o familie numeroasă, aşa că una din dorinţele lui a fost
să aibă cât mai multe camere, ca să aibă suficient loc unde să îşi desfăşoare activitatea”.
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Matei VLĂSCEANU

Eliza YOKINA

Din când în când Matei se opreşte de
povestit şi intră în dialog cu sala. Cu

Familia Domnului ,,G”
Planul Casei Fantastice

această ocazie copii au prilejul să arate
ce cunoştinţe au acumulat în programul
cursului obţional pe care îl fac la şcoală.
Dacă

o

să

aveţi

curiozitatea

să

descărcaţi filmele o să vă convingeţi de
modul în care copii au intrat în jocul
dialogului. Este un semn bun, deoarece
sunt şanse ca ei, viitorii cetăţeni de
mâine

să-şi

exprime

fără

reţineri

opiniile. Pe lângă scopul declarat de
programul ,,De-a arhitectura”, s-a putut
vedea cum copii au învăţat cu ocazia
acestor cursuri să interacţioneze. Din
Eliza în dialog cu sala

întrebările puse de copii pot enumera:

8

 ,,În camera fără acoperiş (curtea) în
cazul în care plouă ce se întâmplă?
 ,,De ce casa nu are acoperiş?”
 ,,Cum se scoate apa din casă când
plouă?
 ,, Unde sunt băile?”
 ,,Dacă sistemul de canalizare nu
merge, cum fac ei să nu se inunde
casa?”

FINAL AGLOMERAT
Trebuie să recunoaşteţi că unele întrebări au fost cu totul surprinzătoare pentru nişte copii de 9-10 ani. Nu au
lipsit nici sugestiile ca de pildă, în ,,camera descoperită”, dacă nu merge canalizarea să se facă o piscină.
În final pe rând, în mod organizat sub formă de grămadă, copii s-au înghesuit să vadă macheta. Majoritatea
erau posesori de telefoane inteligente cu care au înregistrat explicaţiile. Conferinţa s-a încheiat, iar eu am
plecat convins că aceşti mici cetăţeni vor fi ,,altfel”, când vor creşte mari, exact ca şi cursul obţional pe care lau ales învăţătorii lor pentru ei.
Link-uri: Casa Creşte Mare – video - http://we.tl/iwCsKkAeqN, poze - http://we.tl/XtKo0BRWF3
http://we.tl/l30UlPLgtX
Casa Fantastică – video - http://we.tl/2X4UTmVwc7, http://we.tl/f4LTmSoc2J; poze - http://we.tl/hv05sO92sb
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FINAL AGLOMERAT

3

Într-o

,,geometrii lirice”

Vernisaj

casă minunată scăldată de o lumină magnifică de după masă târzie am fost

întâmpinat de Arhitecturi pe şevalet. De fapt nu era ce părea să fie! Pe al doilea şevalet de la
intrarea celor două săli de la parter pe dreapta am găsit anunţat că atunci, miercuri, 09 aprilie,
ora 17.00, sub atenta îngrjire a Laurei Lucia MIHALCA, curator, se deschidea o expoziţie de
arte plastice.
Nu vreau să vă dezvălui locaţia, deoareca vreau să priviţi fotografia din stînga sus şi să
ghiciţi care este minunata clădire din imagine, unde se găseşte, şi mai ales cui aparţine.
Pentru cei interesaţi şi chiar dacă nu au ghicit promit că în numărul următor al
buletinului să fac un articol special dedicat acestei clădiri. Lumina acelei dupăamiezi, unică
prin strălucirea ei, m-a scos pur şi simplu afară, obligându-mă să profit din plin de ea. Nu am
ezitat nicio clipă! A meritat şi sper să aveţi aceiaşi părere după ce data viitoare o să admiraţi
imaginile care au rezultat irezistibilei chemări.
Ca să nu exagerez cu devierea de la subiect, revin şi spun că tânărul Voicu
DRAGOMIR, expune un proiect care reprezintă retrospectiva ultimilor 4 ani de activitate
concretizaţi în lucrări de grafică, pictură şi sculptură.
Vă las în continuare în compania textelor pe care le-am preluat din: comunicatul de
presă oferit de organizatorul expoziţiei Creativ Events şi curatorul Laura Lucia MIHALCA,
declaraţia artistului şi în final cu interviul pe care l-am luat acestuia special pentru această
editie a buletinului nostru.
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Pentru ca lectura să nu devină monotonă vom intercala în text imaginile pe care le-am
,,vânat” în timpul evenimentului. În aceste cadre o să vedeţi un alt ,,vânător” de imagini, o
tânără entuziastă domnişoară care era atât de absorbită de munca ei, încât nici nu a observat
că a devenit ţinta aparatului meu.
Voicu Dragomir ne invită la a doua sa expoziţie personală, într-o lume misterioasă,
geometrică şi conceptuală, proprie lui. Seriile de lucrări construiesc o poveste în sine,
transmiţând multe despre percepţiile, trăirile şi modul de a gândi şi a relaţiona al artistului.
Seriile au în comun tendinţa către abstractizarea ideilor şi a formelor şi crearea unui univers
interior specific artistului vizual.

Titlul expoziţiei nu este întâmplător, întrucât arta sa poate fi plasată la limita dintre
geometrie, abstractizare, conceptualizare şi sfera lirică, sensibilă şi plină de expresivitate a
actului artistic, iar rezultatele demersului său nu încetează să ne surprindă.
Perioada de vizitare: 9 - 29 aprilie 2014. Programul de vizitare este de luni până
vineri (cu excepţia sărbătorilor), între orele 10 - 16. Intrarea este liberă.
Voicu Dragomir este un artist vizual cu o uluitoare siguranţă şi maturitate de expresie, fiind activ în mai
multe medii, de la pictură, grafică şi sculptură, la fotografie şi instalaţie. Experimentul, nonconformismul,
conceptul unitar şi rafinarea continuă a modalităţilor sale de exprimare îl recomandă drept un artist complet.
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Laura Lucia Mihalca, artist vizual, curator şi jurnalist, a organizat numeroase expoziţii
personale şi colective, la nivel local şi naţional, colaborând de-a lungul timpului cu o serie de
instituţii cultural-artistice de prim rang şi cu un număr impresionant de artişti contemporani
consacraţi. Curator a numeroase expoziţii, a absolvit Facultatea de Istoria şi Teoria Artei din
cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. S-a remarcat drept unul din cei mai activi
tineri curatori din România, cu evenimente şi expoziţii organizate în întreaga ţară. În ianuarie
2011 a fondat revista Art Out, al cărui director şi redactor-şef este şi în prezent.
Gazda expoziţiei este Centrul de cultură arhitecturală al UAR din Bucureşti, o
clădire clasată recent monument istoric, atipică pentru Bucureşti, construită în anul 1898. Imobilul se
evidenţiază prin folosirea unui limbaj arhitectural exterior de factură flamboyantă. Fantezia arhitectului se
remarcă pe faţada nordică, unde se află cel mai amplu subansamblu decorativ al exteriorului, cel al intrării
principale. Acesta este compus în jurul loggiei cu arce polilobate flamboyante şi a arcului lanceolat al intrării.
În interior, se disting încăperile de la parter cu plafoane decorate, „aparatul” format de holurile principale ale
parterului şi etajului şi de casa scării.
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Art Out este o revistă de artă, arhitectură, patrimoniu şi restaurare. Fondată în ianuarie 2011, revista
a evoluat prin colaborări cu specialişti din ţară şi din străinătate, devenind una din revistele de primă
importanţă la nivel naţional pe plan cultural - artistic. În februarie 2014, Art Out a împlinit 3 de activitate,
definindu-se ca un actor important pe scena presei, artei şi culturii româneşti, fiind un promotor şi
organizator de evenimente cultural-artistice remarcabile.
Contact (Pentru detalii, întrebări, relaţii cu presa) –Laura Lucia Mihalca, curatorul expoziţiei:
laura@artout.ro.
Conceptul expoziţiei ,,Geometrii lirice” este redat cât se poate de sugestiv de însuşi artist:
„Selecţia pe care am realizat-o pentru Geometrii lirice acoperă lucrări abstracte
realizate în ultimii patru ani, pictură, grafică şi sculptură, în medii diverse. Cu toate acestea,
expoziţia nu este o retrospectivă în manieră liniară, întrucât anumite elemente de vocabular
vizual apar ca un leitmotiv. Sculpturile Venus, Saturn şi Satellites (2010) deschid seria de
creaţii cu un pronunţat caracter geometric, utilizând metafora spaţiului cosmic pentru a oferi
privitorului nu doar un volum, ci şi o privire în măruntaiele sculpturii. Primele picturi abstracte au
fost create începând cu sfârşitul anului 2012 – Body fluids (2012), Sun God (2013) – şi conţin
elementele de limbaj geometric pe care le voi refolosi în următoarele lucrări de dimensiuni mari din
vara anului 2013.
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Seria de patru picturi intitulată Dividing the thread (2013) poate fi privită ca un ecou al
neo-plasticismului lui Mondrian, cu menţiunea că aici expresia este barocă în culoare şi în
aglomerările de forme. Lucrarea Target shooting, care oferă şi identitatea vizuală a acestei
expoziţii, tinde spre minimalism în aspectul ei geometric, însă este expansivă cromatic şi are
un aspect de colaj. Seria de desene în acuarelă şi tuş reunite sub titlul Blind spot (2013)
reprezintă un punct de cotitură în dezvoltarea stilului propriu, deşi au fost realizate în acelaşi
timp cu pânzele mari în acrilic. Pentru această expoziţie am selectat acele desene ce parcurg
spectrul dintre dinamismul liniei trasate cu mâna liberă şi ascetismul desenului din schiţa de
arhitectură. Între acestea, lucrarea Born head down este cea care anunţă mai multe serii de
desene şi picturi centrate pe forma organică, sinuoasă.

Din octombrie 2013 şi până în prezent am urmărit două modalităţi de expresie: pictură
în pastel cerat cu elemente grafice, pe de o parte, şi desen în tuş, pe de alta. Elementul
comun al acestora este o tratare esenţializată a formei abstracte: fluiditate, lipsa unghiurilor şi
liniilor drepte, contur perfect delimitat şi contrast puternic cu fundalul. Seria de trei lucrări
Young and beautiful (2013), în tuş argintiu şi auriu pe hârtie neagră, este un preambul pentru
cea mai recentă serie de desene din Theory of flight. În schimb, picturile din seriile Biological
targets, Classical anomalies (2013) şi Repeated accidents (2014) pun într-un dialog, uneori
tensionat, tratarea psihedelică a culorii şi tăcerea monocromă a insertului grafic. Lirismul
geometriilor aduse în faţa privitorului rezidă în conflictul – uneori chiar în cadrul aceleiaşi
lucrări – între limpezimea conturului şi emoţia ce emană din câmpurile cromatice.”
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Interviul
Am avut şi de această dată pornirea dată de anumite curiozităţi care uneori nu-ţi dau
pace şi preferi să le ştii răspunsul. Am lăsat aparatul de fotografiat la locul lui în teacă şi l-am
,,deranjat“ pe tânărul artist cu câteva întrebări. Parcă prea era agitat de emoţia
evenimentului, parcă avea nevoie să-l întrerupă cineva din alergarea în jurul celor două
încăperi, încercând şi reuşind să fie o gazdă perfectă pentru vizitatorii expoziţiei.

R.: De ce „Geometrii lirice”?
V.D: Deși îmi doresc să ating un anumit nivel de minimalism pe care îl oferă limbajul geometric în
arta plastică, de fiecare dată sunt sabotat de un spirit manierist care îmi șoptește să mai trag o linie
curbă, să pun două culori complementare una lângă alta sau să creez un relief al unor forme
imaginare, fără a fi în nici un fel suprarealist. Am pus acest titlu expoziției pentru a sugera un contrast
între o asceză ce revine, în mod tradițional, geometriei și explozia de imaginație din universul poeziei.
Lucrările mele conțin acest contrast, care cred că mă caracterizează și ca om.

R.: Cum ai simțit spațiul Centrului de cultură arhitecturală al UAR în relație cu
expoziția ta?
V.D: Întregul ambient al Centrului de cultură arhitecturală al UAR este deosebit de rafinat, iar
renovarea l-a pus în valoare într-un mod remarcabil. Ca spațiu expozițional este însă pretențios, cere
un număr mare de lucrări, impune ca poziționarea lor să aibă un concept, întrucât arhitectura
camerelor nu poate fi ignorată dacă se caută o adaptare cât mai bună la spațiu. Totuși, o dată
depășite aceste probleme, efectul asupra privitorului e chiar mai puternic decât într-un muzeu, unde
spațiul e impersonal. În Centrul de cultură al UAR vizitatorul își poate imagina că se află în casa unui
colecționar, similară cu Muzeul Zambaccian, unde proprietarul își aranjează posesiunile prețioase
urmărind o idee, o atmosferă.

R.: Cum vezi această a doua expoziție personală a ta față de prima?
V.D: Este o mare diferență între aceste două expoziții, nu doar ca locație, dar și ca concept.

În prima, intitulată Blind Spot („Punctul orb”), am prezentat o singură serie de 30 de desene,
realizate în trei luni și unitare ca stil și tehnică. O parte din ele le-am preluat și în actuala
expoziție, care a fost gândită însă ca o retrospectivă, mult mai eclectică și mai vastă în
conținut. Am dorit să arăt un limbaj plastic pe care l-am dezvoltat în patru ani, deci miza
expoziției a fost alta. Însă mă incită acea concentrare pe care o dă expunerea unei singure
serii de lucrări, pentru mine este genul ideal de expoziție.

R.: Alegi materialele cu care lucrezi în funcție de mesajul pe care vrei să îl
transmiți?
V.D: În mod firesc, indiferent de materialul cu care aș lucra, eu vorbesc același limbaj. Dar este
evident că anumite efecte nu le pot obține decât în anumite medii. Deși nu m-aș caracteriza ca un
mare iubitor al experimentelor, probabil că mă plictisesc repede de anumite instrumente artistice și
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atunci caut mereu altele, să le combin și să văd ce noutăți obțin în plan vizual. Unul dintre obiective
pe termen lung este de a explora mai mult în domeniul sculpturii și instalației, unde materialele ce pot
fi utilizate sunt nenumărate.

R.: Ce proiecte îți propui pentru viitorul apropiat?
V.D: Ca proiecte expoziționale, am cel puțin două dezvoltări pe care vreau să le prezint publicului.
Am mai multe serii de lucrări grafice în tuș pe hârtie, din care am prezentat doar foarte puține acum,
și pe care vreau să le dezvălui în întregime, ca o expoziție tematică. În afară de acestea, am lucrări
de asamblaje și fotografie care pot fi caracterizate ca artă conceptuală și care nu au fost niciodată
expuse. Îmi doresc ca și acestea să ajungă pe simeze, alături de niște desene abstracte în cărbune,
care le potențează o anumită violență difuză pe care am explorat-o într-un anumit moment al
creației.

R.: De ce să viziteze membrii UAR expoziția?
V.D: Arhitectura este o altă formă a dragostei mistuitoare pentru frumos. Am fost deosebit de
impresionat să aflu, dintr-o expoziție remarcabilă la Barcelona, că toată creația grafică a lui Piranesi
a gravitat în jurul arhitecturii clasice și fantastice, realizând și design interior sau de mobilier, fără ca
planurile lui să se materializeze decât în construcția unei singure biserici. Artistul plastic construiește
lumi imaginare, care - ca și neoplasticismul lui Mondrian - uneori se extind și se recreează la infinit,
inclusiv în arhitectură, design industrial, creație vestimentară și multe alte domenii. Poate că un
arhitect va găsi inspirație în desenele mele cu forme organice și le va transpune într-o schiță. Dar
dincolo de aceste rațiuni universal umane, consider că expoziția de la Centrul de cultură arhitecturală
al UAR este un foarte reușit exemplu de simbioză între lucrările selectate și spațiul expozițional, care
nu este deloc neutru, ci vine cu propria sa încărcătură. Nu există vreun punct de disonanță între cele
două exprimări vizuale complementare (arta plastică în cadrul arhitectonic), ceea ce face ca expoziția
„Geometrii lirice” să fie ca un studiu de caz de adaptare aproape perfectă.

R.: Ce înseamnă proiectul expozițional „Geometrii lirice” în trei cuvinte?
V.D: A descrie un ansamblu de 42 de lucrări amplasate într-un spațiu excepțional în doar trei cuvinte
este un exercițiu de minimalism destul de dificil. Dar aș selecta aceste trei atribute ale produsului
vizual „Geometrii lirice”: elegant, psihedelic, deschis. Primul atribut este al spațiului, al doilea al
procesului de creație, iar al treilea aparține privitorului: o deschidere spre interpretare, spre o
plurivalență de sensuri.
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LAURA LUCIA MIHALCA
şi subsemnatul oglindindu-ne în
lucrarea lui VOICU GRAGOMIR. Vă
invităm cu toţii să nu rataţi această
minunată expoziţie găzduită într-un loc
cu totul special, Jean Louis CALDERON,
nr. 48, Bucureşti.
Link foto: http://we.tl/b67FCkFHJf
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PAVILION MUZEAL MULTICULTURAL
ÎN MUZEUL ÎN AER LIBER DIN SIBIU
de Natalia JIAN

Centrul

ASTRA pentru Patrimoniu a

găzduit în data de 9 aprilie evenimentul
festiv de lansare a componentei proiectului
«Patrimoniu
deschis»
ce
prevede
construirea
unui
Pavilion
Muzeal
Multicultural la intrarea principală în Muzeul
în aer liber din Sibiu.
Finanţat
din
fondurile
Norvegiei,
Liechtensteinului și Islandei, valoarea proiectului
depășește 3,5 milioane de euro. Aceste guverne au
mai finanţat ridicarea Centrului ASTRA pentru
Patrimoniu (3,2 milioane de euro).
Pavilionul Muzeal Multicultural va avea săli
pentru expoziții permanente și temporare, săli
destinate depozitării de patrimoniu, un auditorium,
o sală pentru ”educație muzeală”, birouri,
bibliotecă, centru de documentare și informare,
spații publice și spații tehnice. Suprafaţa acestuia
este estimată la 2.300 de mp.
Cu aceasta ocazie, Excelenţa Sa, doamna
Tove Bruvik WESTBERG, Ambasadorul Regatului
Norvegiei în România a avut prima vizită oficială la
Sibiu.
La eveniment au fost prezenţi: Tove Bruvik
WESTBERG, ambasadorul Regatului Norvegiei în
România; Valeriu OLARU, director general CNM
ASTRA; Ioan CINDREA, preşedintele Consiliului
Judeţean Sibiu; Ovidiu SITTERLI, prefectul
judeţului Sibiu; Bogdan TRIMBACIU, directorul
Unităţii de Management al Proiectului, Ministerul
Culturii; Marcel LUCA, vicepreşedinte Consiliul
Judeţean Sibiu; Petter INGVAR SOHOL, Museum of
South Tronderlag (MiST) - partenerul muzeului în
cadrul proiectului Patrimoniu deschis.
În calitate de gazdă, Valeriu OLARU,
director general CNM ASTRA, a declarat că
proiectul se bazează pe motivaţia culturii şi
civilizaţei popurului român, care este ,,una dintre

Tove Bruvik WESTBERG

Ioan CINDREA

Valeriu OLARU

Petter INGVAR SOHOLT

Ovidiu SITTERLI

Bogdan TRIMBACIU

Marcel LUCA

cele mai vechi de pe continentul european”.
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De asemenea, acesta a precizat că ,,scopul

proiectului este de a valorifica în mod superior şi în
condiţii optime bogatul patrimoniu pe care îl deţine
Muzeul

ASTRA

şi

de

a

releva

dimensiunea

multiculturală a civilizaţiei noastre în contextul
civilizaţiei europene. Proiectul este unul modern de
includere şi recuperare, şi nu de segregare”.
Tove
Regatului

Bruvik
Norvegiei

WESTBERG,

ambasadorul

în

a

România

mulţumit

tuturor pentru prezenţă şi a declarat următoarele:

,,îmi face o mare plăcere să fiu astăzi alături de
dumneavoastră. Este a treia oară când mă aflu la
Sibiu, dar pentru prima dată în calitate oficială.
Trebuie să spun că în ianuarie, într-o zi friguroasă
de ianuarie, am avut plăcerea să descopăr Muzeul
ASTRA împreună cu directorul Valeriu OLARU şi
cu Adriana AVRAM. Este o bucurie să fiu aici la
deschiderea

unei

noi

faze

a

proiectului

Patrimoniul Deschis la Muzeul ASTRA. Sunt foarte
mulţumită că granturile norvegiene contribuie la
susţinerea acestui efort de protejare şi de
promovare a patrimoniului interetnic din muzeu”.
Ioan

CINDREA,

preşedintele

Consiliului

Judeţean Sibiu a precizat: „pornesc aprecierea mea

asupra acestui proiect cu finanţare printr-un grant
norvegian de la trei cuvinte: realitate-vis-realitate.
Realitatea e că, de peste 800 de ani, în Sibiu a
existat o convieţuire interetnică paşnică, ce dăinuie
Link poze eveniment:
şi astăzi. Visul de a evidenţia acest aspect, de a-l
Link video
eveniment:
materializa,
este
această machetă a viitorului
pavilion muzeal multietnic care va deveni în curând
realitate,

graţie

bunăvoinţei

Norvegiei

şi

entuziasmului specialiştilor de la Muzeul «Astra»”.
Link poze eveniment: http://we.tl/scKQq6OuPa
Link video eveniment: http://we.tl/irNTTlfaUx

„DE-A ARHITECTURA
http://we.tl/Sjku0ARWuY
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,,ARHITECTURA POVESTITĂ” PE ÎNŢELESUL
COPIILOR LA SIBIU
De Natalia JIAN

Săptămâna Altfel a adus elevilor din clasele I-

VII din București, Timișoara și Sibiu conferinţe despre
arhitectura de calitate, denumite generic „De-a

arhitectura povestită”.
Anul acesta seria de conferințe de arhitectură
pe înțelesul copiilor este la cea de-a doua ediție şi s-a
extins în două noi orașe: este vorba despre Timişoara
şi Sibiu. În total, 1267 de elevi și 125 adulți participă
la o serie de prelegeri adaptate vârstei și nivelului de
înțelegere al copiilor, prezentate de 24 de arhitecți
renumiți din România.
La Sibiu, în data de 10 aprilie, de la ora 17.00,
la teatrul GONG, arh. Gabriel ROŞCA, preşedintele
Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a OAR şi arh. Marius
TIMOFTE, vicepreşedintele Filialei Teritoriale SibiuVâlcea a OAR au explicat elevilor din clasele 3-5
importanţa soarelui în ideea de construcţie a unei
case, prin intermediul conferinţei ,,Despre soare”. De
la 18.00, arhitectul Mihai ŢUCĂ, a ţinut conferinţa
,,Poveşti şi case de demult”, prin care a accentuat
faptul că fiecare casă are o poveste aparte, care se
construieşte datorită celor care au trăit în ea. Acesta a
prezentat de asemenea copiilor istoria celor mai
importante monumente arhitecturale din Sibiu.

De la stânga la dreapta: arh. Gabriel ROŞCA;
arh. Marius TIMOFTE

Întregul proiect este susținut de brandul de
origine germană YTONG, cunoscut pentru implicarea
și promovarea în arhitectura de calitate. YTONG a
susținut și în 2013 o serie amplă de evenimente
organizate de De-a arhitectura și destinate educării și
promovării arhitecturii în rândul copiilor.

Arhitecții

invitați vor povesti elevilor în mod interactiv, cu un
limbaj adaptat vârstei publicului, o experiență sau un
proiect de arhitectură concret. Prin acest program se
urmărește familiarizarea copiilor cu rolul arhitectului în
societate,

oferirea

de

modele

valorice,

trezirea

interesului către mediul construit, familiarizarea cu
arhitectura

contemporană

și

de

patrimoniu

și

promovarea responsabilității civice.
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arh. Mihai ŢUCĂ

“Ne dorim ca la aceste conferințe copiii să facă cunoștință
cu lumea fascinantă a arhitecturii, în toate etapele ei. Tot
suportul vizual va avea un scop educativ, astfel încât elevii
să înțeleagă că pot schimba în bine spațiul construit în
următorii 20 de ani”, a declarat arh. Eliza Yokina, fondator
De-a Arhitectura și Managing Partner SYAA. “Prima ediție sa bucurat de un real succes, copiii dovedindu-se receptivi,
dornici de a cunoaște lucruri noi legate de construcția unei
case. Au fost creativi, au pus întrebări, au acceptat
provocările lansate de arhitecții implicați în acest proiect”, a
mai adăugat Eliza.

„Este o experiență extrem de educativă, iar cel mai
important ingredient este curiozitatea. Sper ca cei mici să
nu o piardă nicio dată, iar eu să o regăsesc de fiecare dată
când o pierd”, a declarat arhitect Robert Marin, Nuca
Studio.
Conferinţele de arhitectură se adresează copiilor din
clasele I-VII, fiecare seminar fiind conceput pentru o altă
categorie de vârstă.

“Am susținut acest program încă din primele faze de
dezvoltare ale lui din dorința de a ne implica activ în
educarea generațiilor de copii, în ceea ce privește calitatea
în arhitectură și construcții. Suntem bucuroși că cea de-a
doua ediție a strâns atât de mulți elevi dornici să învețe cât
de importantă este arhitectura în viața lor”, a declarat
Mădălina Dumitru, Regional Marketing Manager Xella,
România, Ungaria și Bulgaria. “YTONG a fost și va rămâne

alături de acest proiect. Dorim să ajutăm generațiile viitoare
să înțeleagă ce importanță joacă mediul construit asupra
vieții fiecărui individ”, a adăugat ea.
Link foto eveniment: http://we.tl/JTJLiDwguf
Link video eveniment: http://we.tl/h5khqODA10
http://we.tl/4eARFIGQH4
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spaţiulconstruit.ro
CASA FLOTANTĂ DIN COSTA RICA PLUTEŞTE DEASUPRA COASTEI
PACIFICULUI
Construită în Puntarenas, casa Flotantă proiectată de Benjamin Garcia Saxe pare că pluteşte deasupra coastei
amplasata fiind pe un versant abrupt de unde se poate admira în voie oceanul şi jungla înconjurătoare.

Decât să sape în stânca dealului, arhitectul a preferat să folosească module prefabricate fixate la înălţime, pe o
serie de stâlpi. În acest fel construcţia va avea un impact minim asupra reliefului şi naturii înconjurătoare. Mai mult,
structura este rezistentă la cutremur, iar pentru construcţia ei s-au folosit materiale de provenienţă locală precum lemnul
de teck sau bambus. “Pentru mine unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei case este provocarea de a construi

într-o zonă în care să se profite la maxim de perspectivele spectaculoase spre ocean. Demonstrând creativitate şi cu
ajutorul inginerilor am reuşit să facem acest proiect viabil din punct de vedere financiar, ceea ce a făcut ca intregul
demers sa fie mult mai valoros pentru familie si investitia pe care acestia urmau sa o faca,” explică arhitectul.
Organizarea spaţiilor interioare a fost facută astfel încât să se profite la maxim de deschiderea către împrejurimi,
de lumina naturală şi vânturile dominante. Pentru asigurarea rezistenţei la cutremur fiecare modul are o structură
metalică care a fost fixată în elemente individuale de sprijin, ancorate în versantul dealului. Cele trei module au fost
aranjate în zig-zag, unul în continuarea celuilalt, obţinându-se un culuar de legatură pe partea din spate. Stresini
generoase sustinute de stlpi metalici inclinati ofera protectie teraselor de razele puternice ale soarelui si de ploaie.
Obloanele din lemn care inchid camerele pot fi pliate la maxim astfel incat granita dintre spatiile interioare si terase sa
dispara, permitand ventilarea naturala a casei.
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Utilizarea lemnului pentru finisarea pereţilor, pardoselilor şi a intradoslului acoperişurilor peste tot în casă ajută la
crearea unei legături cu natura înconjurătoare.
Prin ridicarea casei pe stâlpi vegetaţia poate continua să crească dedesubt, iar pamantul poate prelua apa de
ploaie. De la nivelul acoperisurilor si al teraselor casei aceasta este colectata si refolosita. Pe acoperis au fost montate
panouri solare pentru producerea apei calde menajere iar panourile foto-voltaice care urmeaza sa fie montate vor asigura
necesarul de electricitate. Toate sursele de lumina din casa sunt LED şi datorita designului şi pozitionarii nu este nevoie
de sisteme de climatizare/ventilare.
Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/articol/casa-flotanta-din-costa-rica-pluteste-deasupra-coastei-pacificuluiobject_id=15754
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REVISTA ARHITECTURA
GIOVANNI SCHIAVONI ŞI NICCOLÒ LIVADITTI DOI ARTIŞTI ITALIENI LA IAŞI
ÎN EPOCA BIEDERMEIER
Muzeul Naţional de Artă al României vă invită miercuri, 23 aprilie, orele 16.30, la o conferinţă cu
temaGiovanni Schiavoni şi Niccolò Livaditti – doi artişti italieni la Iaşi în Epoca Biedermeier la
finalul expoziţiei Epoca Biedermeier în Ţările Române 1815-1859. Mariana Vida, curatorul expoziţiei şi
specialist al secţiei de Arte Grafice, va prezenta activitatea acestora la Iaşi şi relaţiie lor cu Gheorghe Asachi,
unul dintre marii animatori culturali ai vremii. Se vor face referiri la influenţa indirectă a artei din nordul Italiei
asupra mişcării artistice locale şi, totodată, la elementele stilului Biedermeier pe care l-au îmbrăţişat ambii
artişti.
Accesul este gratuit şi se face prin e-mail la programari@art.museum.ro sau la telefon 021 314
81 19. Expoziţia Epoca Biedermeier în Ţările Române 1815-1859, deschisă la parterul Galeriei
Naţionale, poate fi vizitată
până pe 27 aprilie 2014.
În
plină
epocă
regulamentară,corespunzătoare
afirmării stilisticii Biedermeier în
Ţările Române, la Iaşi activează
doi
artişti
italieni:
Giovanni
Schiavoni (Trieste, 1804 – Veneţia,
1848) şi Niccolò Livaditti (Trieste,
1804 – Iaşi, 1858). Ambii sunt
originari din capitala provinciei
Friuli-Veneţia Giulia, Trieste, un
oraş
cosmopolit
aflat
la
încrucişarea
culturilor
centraleuropene
(italiană,
slavă
şi
germană). Formaţia lor artistică îi
diferenţiază, dar îi poartă şi pe
meleagurile Moldovei, unde influenţează decisiv arta picturii.
Expoziţia cuprinde o selecţie de aproximativ 235 piese de patrimoniu – pictură, grafică
(desene, acuarele, gravuri), miniaturi, bijuterii, textile, argintărie şi mobilier – din fondul
Muzeului Naţional de Artă al României, dintre care o parte prezentate în premieră absolută.Stilul
Biedermeier este un stil internaţional, burghez, care s-a manifestat cu precădere în Germania,
Austria, nordul Italiei şi ţările scandinave, în perioada 1815-1848. Expoziţia reflectă impactul
acestui curent european asupra artei româneşti, într-o perioadă în care societatea românească
trecea printr-un spectaculos proces de modernizare.
Arta Biedermeier a fost caracterizată în trecut ca fiind simplă, comodă, lipsită de pasiune, un amestec
de obiectivitate şi idilism. Istoricii contemporani încearcă astăzi să o prezinte într-o nouă lumină, apreciind
interesul acesteia pentru intimism şi scenele de familie, pentru modul în care a coexistat alături de curente
precum neoclasicismul sau romantismul.
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/04/giovanni-schiavoni-si-niccolo-livaditti-doi-artisti-italieni-la-iasi-in-epoca-biedermeier/
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Turnul Sfatului

O STRATEGIE NOUĂ PENTRU SIBIU
Opinii de arh. Dorin BOILĂ
După cum o demonstrează sintezele economice și sociale din
diagnoza orașului nostru pe ultimele două decenii, trăim în plin proces de
involuție a organismului urban sibian – un declin fără întreruperi și deplin
integrat procesului malign la nivel național.
Probabil că în condițiile specifice capitalismului-comunistoid acest proces este mai greu
de sesizat, dar el apare independent de majoritatea determinantelor economice tocmai
în aria social-demografică…
Am găsit un singur echivalent în istoria aproape milenară a așezării – perioada
molimelor medievale venite din Asia, când populația era decimată de boală !!
În
câteva
cuvinte,
în
ultimii
23
de
ani
este
vorba
despre:
- scăderea numărului de locuitori, migrarea unor categorii esențiale din cadrul
populației
active
către
orașe
mai
mari
sau
în
alte
țări.
- creșterea numărului de asistați social, de toate vârstele, nu numai pensionari, apoi a
abandonului școlar, a numărului de bolnavi cronici. (trebuie menționat că în abandon
școlar se găsesc, în fond, și acei numeroși copii care nu vor sau nu pot să-și
îndeplinească sarcinile de elevi și sunt trecuți dintr-o clasă în alta doar formal, ei fiind deja rebuturi educaționale !)
- creșterea numărului de locuințe abandonate și a spațiilor neîntreținute, tot mai greu și mai scump de revitalizat.
- disiparea substanței urbane pe teritoriu tot mai întins, deci cu servituți suplimentare pentru transporturi, rețele edilitare
(plătite din bugetul public), servicii de salubrizare, ca să nu mai vorbim despre imposibilitatea de închegare a unor
comunități parohiale viabile !
Soluția pentru o nouă strategie social-economică pe următoarele decenii în Sibiu ar fi următoarea: după punerea bazelor
Zonei Metropolitane a orașului nostru, să se instituie un brand pragmatic, căruia să i se subordoneze toate proiectele,
programele și parteneriatele municipalității zonale sibiene. Propunerea de brand: „ SIBIU – ORAȘUL FAMILIILOR TINERE
!!”Am încercat să leg astfel acest logo de cel care în 2007 proclama Sibiul „mereu tânăr din 1191”.
Este o posibilă inițiativă cu portanță pe multe decenii de-acum înainte, tocmai în condițiile scăderii alarmante a indicilor
demografici normali în toată țara ! Administrația, instituțiile descentralizate ale statului, organizațiile civice și de liberi
profesioniști, pot să se coreleze în a construi regulamentele locale necesare, proiectele lor integrate acestui brand și toată
imaginea culturală a regiunii pe ideea că Sibiul este o Zonă Metropolitană unde tinerii pot găsi:
1. spații ieftine de locuit.
2. grădinițe și școli foarte bune pentru copiii lor.
3. locuri de muncă din toate ramurile economice – agricultură, industrie, servicii, prelucrarea informației, cercetare,
învățământ.
4. un sistem de învățare continuă și reconversie profesională pentru ei-înșiși.
5. o rețea de centre sociale pentru seniori, unde pot să-și aducă părinții.
6. o rețea de ONG-uri certificate pentru activități extra-școlare (gen club de cercetași/scouts), de voluntariat și de
integrare comunitară ( gen aducere împreună a copiilor cu seniorii/pensionarii, a adulților singuri, a celor
defavorizați,etc.)
7. o salbă de locuri pentru loisir – de la tezaure culturale vii, la spații naturale protejate, trasee de week-end și vacanțe
active etc – pe o arie de altitudine între 300m. și 2300 m.
8. o rețea de centre pentru îngrijirea sănătății ( de tip urban / stațiuni montane / băi medicinale / centre de terapii
alternative, etc.)
9. un sistem de schimburi de informații și evenimente profesionale, culturale, religioase – centre de conferințe / workshopuri / școli de vară / tabere de creație / festivaluri internaționale, etc.
10. evidența unei „centuri agro-zootehnice” funcționale, care să poată aproviziona orașul și toată rețeaua de localități a
Zonei Metropolitane cu alimente proaspete în tot cursul anului, în majoritate de origine bio certificată !
Trebuie spus că multe dintre aceste puncte se pot deja ilustra ca funcționând, poate încă semi-autist și neintegrat: câteva
școli cu rezultate bune, câteva facultăți, o serie de policlinici, vreo 2 centre balneare, fragmente de autostradă și piste
cicliste, câteva tunuri de zăpadă, vreo 15 ferme bio, un muzeu al civilizației tradiționale și un mare festival de teatru ( la
care nu vin teatrele din marile orașe ale țării…), o mocăniță și un tramvai istoric cam sărite de pe șine, și altele câteva….
Frumoasă perspectivă, totuși, pentru o administrație dedicată!
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