FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU A UAR
FESTIVITATEA DE PREMIERE A PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE ȘI
NOMINALIZATE LA
CONCURSUL NAȚIONAL DE AMENAJARE A SPAȚIILOR CARE VOR
REPREZENTA ROMÂNIA LA BIENALA
DE ARHITECTURĂ DE LA VENEȚIA ÎN 2014

Foto de arh. Mircea ȚIBULEAC
În 12 decembrie, la sediul Centrului de Cultură Arhitecturală al UNIUNII ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA din strada Jean Louis Calderon, nr. 48 București, s-a festivitatea de premiere a
proiectelor câștigătoare și nominalizate la concursul național de amenajare a spațiilor care vor
reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneția în 2014.

Juriul Concursului a avut următoarea componenţă:
1. Arh. Vlad GAIVORONSCHI
2. Prof. Univ. Dr. Arh. Ana Maria Zahariade, U.A.U.I.M.
3. Arh. Brian A. SPENCER, Statele Unite
4. Prof. Arh. Juhani KATAINEN, Finlanda
5. Monica MORARIU, Ministerul Culturii, comisar
6. Alexandru DAMIAN, Institutul Român pentru Cultură şi Cercetare Umanistică din
Veneţia, vicecomisar
7. Arh. Bogdan TOFAN, Uniunea Arhitecţilor din România, vicecomisar
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Arh. Bogdan Tofan – vicecomisar BAV 2014 UAR și Monica Morariu – reprezentantul Ministerului
Culturii

La Concurs s-au înscris un număr de 46 de proiecte. În urma evaluării acestora, având în
vedere criteriile prevăzute în Regulamentul de Organizare al Concursului şi publicate pe
paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului,
au fost desemnate câştigătoare următoarele proiecte:
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Giardini della Biennale
 first prise - project number 5 - SITE UNDER CONSTRUCTION
AUTORI : Andreea Iancu, Raluca Sabau, Mihai Sima, Stejata Timis,
Anca Trestian

De la stânga la dreapta: arh. Viorica Curea, președinte UAR și Arh. Mihai Sima (Sibiu) - din
echipa Site Construction prezentând proiectul câștigător
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Motivaţie:
Juriul a apreciat proiectul pentru forţa plastică şi expresivitatea spaţiului expoziţional pe
care îl propune. Proiectul susţine ideea industriei ca motor al modernizării, subiect care se
încadrează în tema generală a bienalei. Imaginea industrială este vazută ca nucleu al
modernităţii fiind interpretată în proiect printr-un spaţiu flexibil, capabil să capteze acest
sens. În plus, juriul a apreciat în mod special potenţialul de dezvoltare al proiectului, în
ideea de elaborare mai nuanţată şi care să poată exprima mai larg cei 100 de ani de
modernitate, atât prin intermediul ariei tematice propuse cât şi prin depăşirea ei. Proiectul
reuşeste să exprime o atmosferă memorabilă, generată de raportul lumină / întuneric, de
sonoritatea compoziţiei şi de principiul de organizare spaţială de tip „global container”.
Întregul spaţiu al Pavilionului devine un conţinător al unor obiecte / spaţii cu dubla funcţie
interioară / exterioară. Conceptul spaţial este foarte bine exprimat şi argumentat
remarcându-se ca fiind puternic şi interesant pus în opera.
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 honorable mention - project number 30 - JUST NOW
AUTORI: Gorcea Razvan-George, Gorcea Constantin, Bompa Sorin,
Arama Alexandra, Tolbes Cosmin, Senciuc Alexandru
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 honorable mention - project number 39 - TEMPO
AUTORI: Zotescu Robert, Georgescu Maria Cristina.

Motivaţie: Proiectul a fost apreciat pentru discursul susţinut în cadrul textului de
prezentare şi prin modul de transpunere la nivelul planului ca abordare spaţială
arhitecturală. Ideea este curajoasă, dă dovadă de o expunere curajoasă şi încearcă să
marcheze un traseu care uneori poate să limiteze spaţiul interior pentru realizarea unei
senzaţii de strângere şi fragmentare “time frame’’.
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Pavilion ICCR
 first prise ( it was honorable mention) - project number 34 EXPLORING IDENTITY
AUTORI: Ivanescu Emil, Mihali Elena- Loredana, Tanase Carmen,
Danciu Marius, Zahalca Olivia, Iosub Laura.

Arh. Emil Ivănescu
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Motivaţie: La acest proiect juriul a apreciat foarte mult conţinutul informaţiei transmise –
relaţia extrem de bine argumentată între cele două personaje şi discreta asociere între
Nicolae Iorga şi Tristan Tzara cărora le dedică şi cele două instalaţii propuse în proiect.
Iorga întruchipează spiritul conservator şi tradiţionalist, Tzara reprezentând spiritul
românesc de avangardă.Proiectul susţine ideea unui spaţiu total (taparea cu ziare şi
imaginea extrem de bine documentată a spaţiului interior-pasaje,foto, texte...).

 honorable mention - project number 37 - DARE TO FEEL
AUTORI: Kuibus George Mario, Ghibusi Madalina, Solomonesc
Alexandru, Ionita Alice.
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Motivaţie: Proiectul transmite o idee clară – introducerea unui alt tip de definire a
spaţiului, nu doar vizual, mergând pe ideea celor două curente, cel interior şi cel exterior,
care fac trimitere atât din modul de abordare cât şi de punere în operă la Horia Creangă (
imaginea externă) şi Ion Mincu ( imaginea internă).

9

FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU A UAR
INTERVIU CU MIHAI SIMA, ARCHITECT SIBIAN, MEMBRU AL
ECHIPEI CÂȘTIGĂTOARE PENTRU BAV 2014, CU PROIECTUL SITE
UNDER CONSTRUCTION
De Camelia Repede

Reporter: Care sunt culisele proiectului SITE UNDER CONSTRUCTION ? Am dori să știm câteva
detalii despre echipă și funcționalitatea/ mesajul/scopul/ spațiului expozițional propus.
Arh.Mihai Sima: Echipa proiectului este tânără și este formată din :
1. Andreea Iancu - arhitect stagiar din Brașov, absolventă a Facultății de Arhitectură și
Urbanism din Cluj-Napoca.
2. Raluca Sabău - arhitect stagiar la Sibiu (din Huedin, jud. Cluj), absolventă a Facultății de
Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca.
3. Mihai Sima - arhitect-inginer din Sibiu, absolventă a Facultății de Arhitectură și Urbanism /
Facultății de Construcții din Cluj-Napoca.
4. Stejara Timiș - arhitect-stagiar în Paris (din Borșa, jud. Maramureș), absolventă a Facultății
de Arhitectură și Urbanism / Facultății de Construcții din Cluj-Napoca.
5. Anca Trestian - arhitect în Paris (din Cluj-Napoca), absolventă a Facultății de Arhitectură
Ion Mincu București - secția design interior.
Conceptul proiectului:
În contextul temei alese de curatorul Bienalei de la Veneția 2014, Rem Koolhaas pentru pavilioanele
naționale «Absorbing modernity» propunem pentru Pavilionul României din Gardini di Castello
crearea unui traseu initiațic, o scurtă istorie pornind de la glorie și ajungând la vid.

10

De la gloria industrială la vidul postindustrial. Postura post-industraială este eliberată de abordarea
peiorativă pe care o are în viziunea mentalului colectiv românesc, devenind un punct zero în
crearea unei modenități reale.

Traseul inițiatic amintește de parcursul cinematografic din filmul lui Andrei Trakovsky
‘Stalker’ în care o călăuză conduce doi oameni spre un ținut misterios denumit impersonal “Zona” în
căutarea “Camerei” unde cele mai ascunse dorințe devin realitate. Pentru noi “Zona” reprezintă
siturile industriale golite de utilitate și sens, devenite viduri urbane precum insule izolate
(absorbite dar nedigerate) în oraș, în mișcările lui de expansiune. Acest vid este propus
contemplării, conștientizării și reaproprierii de orașul contemporan. Dar înainte să ajungem la
viduri ne vom preocupa de trecut.
Trecutul recent a fost tumultos, contradictoriu politic, social, urbanistic. Moștenirea
industrială nu ne lasă indiferenți ci ne stârnește interesul din postura noastră de tineri arhitecți în
cautarea unei identități. Alegerea industrialului cu accent pe ipostaza post-industrială din România
este un punct de plecare în retrospectiva critică propusă prin temă, din cadrul arhitecturii
autohtone a ultimei sute de ani. Titlul completează tema prin propunerea unei dezbateri în cadrul
bienalei a posibilităților de construire-re-construire a siturilor abandonate. Dorim ca întregul
demers să aibă o finalitate clară și să genereze idei pentru soluții abordate în viitor.
Spatiul pavilionului ar putea fi văzut ca mega-spațiul orașului industrial românesc. Pentru
că nu orașul în intregul său este subiectul atenției noastre, acesta va fi imperceptibil, negru, făra
limite. În spațiul orașului apar înghițite insulele, fostele zone industriale, reprezentate prin într-o
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serie de volume fațetate. Pe aceste volume vor fi proiectate imagini și video din interiorul fabricilor,
a siturilor industriale, a mașinilor, a oamenilor și spațiilor din vremurile lor de glorie.
Proiecțiile multimedia se vor translata de pe un ecran pe altul pentru a crea ideea de
continuitate perpetuă. Imaginile video multimedia vor fi dublate de sunet, care va alterna pe zonele
diferite de interes la diferite intensitaăți. Încercăm să creem un spațiu dinamic, să introducem
publicul în interiorul unui mecanism care funcționa perfect. Este o zona puternic vizuală si activă.
Punctul culminant al traseului înițiatic va fi zona din interiorul volumelor poligonale. Aici vom crea
acea “Cameră a viselor” de care vorbeam înainte. Dacă realitatea cotidiană arată esecul integrarii
acestor spații în mecanismul orașului, propunem un exercițiu de imaginație pentru vizitatorii
pavilionului, în care se pot da curs unor scenarii personale. Astfel, vidurile golite de utilitate devin
motorul fabricării unor realități moderne. Această zonă va fi un tub de lumină, folosindu-ne de
luminatoarele pavilionului. El amintește de turnurile de răcire industriale elansate spre cer, va fi un
spațiu alb inundat de lumină, fără nici o condiționare și fără nici un stimul exterior. “Turnul” de
lumină este destinat experienței individuale, un spațiu al creației, al ideilor de tot felul, a visării. În
interior va exista un ecran tactil pentru cei care doresc să-și exprime viziunea.
Rep: Ce înseamnă pentru un architect să fie prezent la Veneția?
Arh.Mihai Sima: Participarea ca reprezentant al propriei țări la Bienala de la Veneția este o
realizare majoră. Am fost prezent ca vizitator la câteva ediții ale bienalei însă acum va fi o altfel de
experiență. Ne-am bucurat foarte mult împreună cu echipa și avem o misiune grea de a realiza ceea
ce am propus. Este un sentiment plăcut să ai șansa să-ți expui propria viziune la un eveniment atât
de important și pentru un publicul internațional.
Rep: Care credeți că va fi finalitatea negocierii cu Ministerul Culturii referitor la condițiile de
realizare a proiectului?
Arh.Mihai Sima: Nu am început încă negocierile cu ministerul, abia la începtul anului viitor.
Rep.: Ați mai câștigat și alte competiții?
Arh.Mihai Sima: Personal nu am participat la alte competiții, dar acest premiu poate fi un start
pentru alte participări.

Cei interesați de proiect pot afla mai ulte informații pe :
pagina de facebook https://www.facebook.com/siteunderconstruction și pe
pagina de internet: www.siteunderconstruction.ro

12

FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU A UAR
11 DECEMBRIE : A DOUA EDIȚIE A EVENIMENTULUI
„SERILE PATRIMONIULUI NAȚIONAL"

Foto de Arh. Mircea ȚIBULEAC

A doua ediție a evenimentului ,, Serile Patrimoniului Național” organizat de Institutul
Național al Patrimoniului, a avut loc în data de 11 decembrie, la Jockey Club Român,
București.
Întrucât invitatul serii , Daniel BARBU, Ministrul Culturii, nu a mai fost prezent să susțină
prelegerea „Critica economiei politice a patrimoniului cultural", discuțiile au fost purtate
cu diverși invitați la eveniment , printre care amintim: Alexandru Muraru, director general
al Institutului Național al Patrimoniului și arh. Mircea Ochinciuc – președintele OAR
București.
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Despre INP
Institutul Național al Patrimoniului este o instituție publică de importanță națională, cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INP este condus de un
director general, care este și președintele consiliului de administrație și care coordonează
întreaga activitate a instituției. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării
și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor
istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice.

Arh. Mirea Ochinciuc
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FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU A UAR
EXPOZIȚIA „ARHITECŢI ROMÂNI CREATORI DE PATRIMONIU
CULTURAL II” LA ICR
Foto de Arh. Mircea ȚIBULEAC
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Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România au organizat
vernisajul expoziţiei „Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural II‟, eveniment care a
avut loc în 17 decembrie la sediul Institutului Cultural Român.
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Expoziţia „Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural‟ prezintă unele dintre
cele mai importante opere de arhitectură edificate între anii 1869 şi 1989. Conceptul
acestei expoziţii este evidenţierea evoluţiei temporale constante şi de calitate a spaţiului
construit românesc, indiferent de vicisitudinile istoriei, de schimbare de regimuri politice,
crize economice și financiare.
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În această etapă, cercetarea a cuprins continuarea prezentării unor imobile din
perioada interbelică, dar și a unor creații remarcabile din perioada socialistă 1949-1989,
teatre, case de cultură, instituții, hoteluri, aeroporturi. Continuitatea Şcolii Superioare de
Arhitectură, care i-a păstrat printre profesori pe marii arhitecți interbelici, a creat
premisele formării unor tineri arhitecți foarte talentați care au marcat cu operele lor
această perioadă, precum Cezar Lăzărescu, Nicolae Porumbescu, Hans Fackelmann, Șerban
Manolescu, Nicolae Vlădescu, Gheorghe Dorin, Constantin Săvescu, Gheorghe Leahu,
Gheorghe Nadrag.

De la stânga la dreapta: arh. Viorica Curea, arh. Cristina Gociman, arh. Nicolae Lascu

Expoziţia îşi propune punerea în valoare a patrimoniului arhitectural ca axă majoră de
dezvoltare culturală şi, totodată, sublinierea contribuţiei arhitecturii la coagularea
spiritului comunitar şi la dezvoltarea identităţii naţionale, indiferent de epocă.
Expoziţia va putea fi vizitată la ICR până pe data de 24 ianuarie 2014, între orele 9.00
– 17.00
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FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU A UAR
LANSARE CARTE: ISTORIE URBANĂ. LOTIZAREA ŞI PARCUL IOANID

Foto de Arh. Mircea ȚIBULEAC

Sediul OAR București a găzduit în 16 decembrie 2013 la Casa Mincu lansarea
volumului „Istorie urbană. Lotizarea şi Parcul Ioanid din Bucureşti în context european" de
Cristina Woinaroski. Volumul a fost prezentat de: Prof. dr. arh. Anca Brătuleanu, Prof. dr.
arh. Nicolae Lascu şi arh. Şerban Ţigănaş (foto).

Lotizarea şi Parcul Ioanid reprezintă un proiect al Primăriei oraşului Bucureşti,
realizat în timpul primariatului lui Vintilă Brătianu, numit Blocul de Vile şi Grădina Publică
Ioanid, conceput ca un ansamblu de vile ce înconjoară un parc public. El este inspirat,
conform procesului verbal din 1909, după mai multe modele occidentale dintre care
amintim scuarurile londoneze de pe proprietatea Bedford din Londra, New Town din
Edinburgh, Parcul Monceau de la Paris. O similitudine frapantă o constituie şi Parcul
Königin-Luise din Magdeburg.
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Cristina Woinaroski (n. 1968) este arhitect cu
drept de semnătură, membru al Ordinului
Arhitecţilor din România - filiala Bucureşti,
licenţiat

al

Universităţii

de

Arhitectură

şi

Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti în 1994,
master în arhitectură în specializarea Formă
Urbană în 1995, doctor în arhitectură în 2011
(UAUIM).Lucrează în Bucureşti ca arhitect asociat
în cadrul biroului Icon Studio de Arhitectură.Din
1998 este colaborator extern, ca asistent, la
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti,
Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, ţinând
seminariile la cursul de Istoria Arhitecturii în
România

sec.

XIX-XX.

Este

coordonatorul

lucrărilor realizate împreună cu studenţii de la Facultatea de Istoria şi Teoria Artei:
„Arhitectură Bucureşteană sec. 19-20" (Simetria 2000) şi „Lotizarea şi Parcul Ioanid"
(Simetria 2007).Volumul a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România, din
Timbrul Arhitecturii, şi în cadrul proiectului cultural „Istorie Urbană. Lotizarea şi Parcul
Ioanid din Bucureşti în context european", beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii
Arhitecţilor din România, din Fondul „Timbrul Arhitecturii" în anul 2013.
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CNM ASTRA
Expoziţia „Icoana între Chip şi a -semănare”
În atmosfera luminoasă ce precede
Naşterea Domnului, Muzeul ASTRA
invită publicul la Casa Hermes,
Piaţa Mică, nr. 11 la expoziţia
„Icoana între Chip şi a-semănare”.
Selecţia de piese cuprinde 40 de
icoane pictate pe sticlă, din secolul
al XIX-lea de o deosebită valoare
patrimonială. Ele aparţin colecţiei
Muzeului Civilizaţiei Transilvane
ASTRA,

provenind

din

Tara

Făgăraşului, Ţara Bârsei, Valea
Sebeşului, Transilvania şi Nicula.
Muzeul

ASTRA

aduce

în

faţa

vizitatorilor un „calendar ortodox”
în

imagini.

Creaţii

artistice,

încărcate de un puternic simbolism
religios, icoanele sunt considerate
în

tradiţia

creştină,

ferestre

deschise spre cer.
Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 25 martie 2014, când creştinii ortodocşi
sărbătoresc Bunavestire. Prin colindele interpretate de către cei 40 de copii de la Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1 şi Nr.2 din Sibiu, evenimentul urmăreşte să
reconstituie intimitatea specifică sărbătorilor de iarnă în casele romanilor şi să
reamintească celor prezenţi farmecul tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun.
Biroul de presă al C.N.M. ASTRA
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FILIALA GORJ A UAR
EXPOZIȚIA ANUALĂ A REALIZARILOR ARHITECȚILOR GORJENI
Stimati colegi , va trimit cateva imagini de la Expozitia anuala a realizarilor
arhitectilor gorjeni in anul 2013 organizata de OAR reprezentanta Gorj impreuna cu
Filiala Gorj a UAR si gazduita de galeriile UAP Gorj.
Cu deosebit respect Arh. Mihai Iacob Maicovschi
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CONCURS
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