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EVENIMENT - SIBIU
SEMINAR „PLANIFICARE SPAȚIALĂ ȘI PEISAJ”

De la stânga la dreapta: arh. Gabriel Roşca, Ilarion Bârsan, Răzvan Pop, Marcel Constantin
Luca, arh. Corneliu Drăgan , Vera Marin şi Anca Ginovar

Relatare de Camelia Repede
„Planificare spațială și peisaj” este tema seminarului care a avut loc vineri, 14 Iunie a.c., la

Consiliul Județean Sibiu. La evenimentul organizat de către Asociația pentru Tranziție
Urbană (ATU) au participat: reprezentanți relevanți din domeniu, atât de la nivel național
cât și local (de la ministere, primării, consiliu județean, la fundații, asociații şi organizații
semnatare ale Protocolului pentru Conservarea patrimoniului cultural şi natural şi
revitalizarea satelor şi oraşelor din Transilvania), arhitecți şi jurnalişti.
În deschiderea seminarului au luat cuvântul: vicepreseedintele Consiliului Județean Sibiu,
Marcel Constantin Luca, Ilarion Bârsan, reprezentant GAL Microregiunea Hartibaciului,
Anca Ginovar,din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
Răzvan Pop, directorul Direcției de Cultură Sibiu, arh. Corneliu Drăgan, arhitectul şef al
județului Sibiu, arh. Gabriel Roşca, preşedinte filialei OAR Sibiu Vâlcea şi Vera Marin,
președinte ATU.
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Vera Marin
Manifestarea face parte din proiectul VIVA EASTPART – Valorizarea centrelor istorice prin
îmbunătățirea capacității de management pentru localități de mici dimensiuni aflate în
zona Parteneriatului Estic și finanțat de către UE.
VIVA EASTPART studiază, de peste un an, cele mai bune practici în domeniul valorificării pe
termen lung a patrimoniului cultural şi natural în centrele istorice europene de dimensiuni
mici, cu accent pe aspectele specifice Europei de Est. Echipa este formată din organizații
relevante din cele trei țări implicate în proiect și experți internaționali, coordonați de cadre
universitare cu experiență. Proiectul vizează elaborarea unei metodologii, implicând actorii
locali interesați în activitățile culturale, turistice şi/sau de planificare spațială din cele trei
zone-pilot: Valea Hârtibaciului din România, regiunea Tavush din Armenia şi raionul
Cahul din Republica Moldova.
Seminarul tematic de la Sibiu a fost ultimul dintr-o serie de patru evenimente
internaționale („Patrimoniu imaterial” – Republica Moldova, „Metodologie pentru sisteme
teritoriale culturale” - Italia, „Patrimoniu material” – Armenia, „Planificare spațială și
peisaj” - România) cu rolul de a sprijini, pe de-o parte, dezvoltarea metodologiei pentru
sisteme teritoriale culturale și, pe de altă parte, cartarea resurselor culturale și turistice și
stabilirea cadrului dezvoltării sistemelor teritoriale din cele trei zone de proiect.
Obiectivele seminarului au fost: (1) analiza situației actuale a patrimoniului cultural și
natural in zona Parteneriatului Estic, (2) identificarea resurselor culturale și turistice
existente și potențiale în zonele-pilot ale proiectului (cartarea resurselor locale), (3)
identificarea și analiza politicilor în vigoare în domeniul planificării spațiale în zonele cu
centre istorice mici din zona Parteneriatului Estic, (4) identificarea și analiza exemplelor de
bune practici (locale și internaționale) în domeniul dezvoltării sistemelor teritoriale
culturale prin valorificarea peisajului și patrimoniului cultural și natural.

3

Din discursurile de la deschiderea seminarului:

Marcel Constantin Luca : Vă mulţumim că din toată ţara v-aţi gândit în prmul rând la zona
Hârtibaciului. Este o zonă cu potenţial mare dar foarte puţin valorificată
Ilarion Bârsan: Vrem să facem din Mocăniţa un brand al Văii Hârtibaciului alături de
bisericile –monument pictate de fraţii Grecu.
Anca Ginovar: Proiectul este o mare provocare pentru zona Hârtibaciului. Sperăm să se nască
de aici proiecte mari cu fonduri europene

Răzvan Pop: Valea Hârtibaciului este Cenuşăreasa Sibiului care abia aşteaptă să se
transforme în prinţesă. Sunt nenumărate lucruri care pot fi salvate în zonă. Cred că
finalitatea proiectului va fi fericită. Vă mulţumim că de 10 ani activaţi în judeţul Sibiu şi că
încercaţi să ne ajutaţi.

La finalul cuvântărilor s-a semnat Pactul Local în prezența reprezenanților presei, prin
care fiecare semnatar şi-a asumat să ducă la bun sfârşit şi în bune condiții acest
proiect.Printre semnatari se numără: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice , Consiliul Județean Sibiu, GAL Microregiunea Hartibaciului, OAR Filala Sibiu-Vâlcea,
ATU.
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Tematicile seminarului au fost :

1. CONTEXTUL ȘI SITUAȚIA ACTUALĂ A PEISAJULUI CULTURAL ȘI PATRIMONIULUI ÎN
ȚĂRILE PARTICIPANTE ÎN VIVA EASTPART, CU ACCENT PE PLANIFICAREA SPAȚIALĂ
ÎN ZONELE CU CENTRE ISTORICE MICI
2. METODOLOGIE ȘI SET DE INSTRUMENTE PENTRU SISTEME TERITORIALE
CULTURALE
Printre alții, au luat cuvântul:
Sarhat PETROSYAN – Armenia - Universitatea Națională de Arhitectură și
Construcții, Yerevan, Armenia, expert internațional VIVA EASTPART și membru al
grupului științific de lucru
Cătălina PREDA – Republica Moldova - expert UNDP, România, expert internațional
VIVA EASTPART și membru al grupului științific de lucru
Vera MARIN – România - Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”,
București, România, Președinte ATU și membru al grupului științific de lucru al
proiectului VIVA EASTPART Valea Hârtibaciului, România.
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ECONOMICA.NET
SEDUŞI DE FARMECUL CASELOR SĂSEŞTI, STRĂINII FAC TURISM
RURAL ÎN TRANSILVANIA

Nu mulți sunt cei care se încumetă să restaureze casele părăsite ale şasilor din Transilvania.
Cei care o fac, se înarmează cu multă răbdare şi investesc bani grei în restaurare. Apoi, le
introduc în circuitul turistic. Doi italieni au cumpărat zece case din Copşa Mare, județul
Sibiu, din care au renovat patru.
Există multe proprietăți de vânzare, dar, uneori nu sunt uşor de localizat. Dificil este să
găseşti şi muncitori calificați pentru restaurări. Iar accesul către unele sate izolate din zona
istorică din centrul Transilvaniei este posibil doar cu maşini utilitare.
Giovanna şi Paolo Bassetti spun că au distrus două Land Rover în lunga lor căutare pentru
proprietatea potrivită. Dar, după ce au vizitat 30 de sate din Transilvania, în 2005 au găsit
ceea ce căutau: o fermă într-un loc liniştit, dominat de o biserică fortificată din secolul al
XIV-lea la marginea pădurii din apropierea Platoului Târnava, la Copşa Mare, scrie
publicația New York Times.
Familia Bassetti a plătit 20.000 de dolari, sau ceea ce ar fi astăzi 26.000 de dolari, pentru o
casă construită în jurul anului 1850. Pe lângă aceşti bani, cei doi au mai plătit 6.000 de euro
pentru taxele avocaților şi cheltuielile administrative şi juridice.
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Clădirea era putredă şi se păbuşea, spune Giovanna Bassetti, iar renovarea casei pe care au
numit-o Green House – Casa Verde, a durat un an.
În timp ce Paolo Bassetti era cu afaceri la Bucureşti, soția acestuia se întorcea la noua casă
pentru a supraveghea echipele de muncitori. Şi cum doamna Bassetti este consultant de
mediu, s-a asigurat că sunt folosite materiale tradiționale, dar ecologice pentru renovarea
casei. După renovare, care a costat 200.000 de euro, spațiul de locuit era de 450 mp. Casa şi
hambarul au fost unite, iar unele dintre camere au fost combinate în spații
deschise. Grajdul, o clădire de sine stătătoare, a fost transformat în dormitoare pentru
copii.
De la stradă, casa are un aspect tradițional săsesc, cu ziduri construite din piatră şi
cărămizi roşii, cu un mic acoperiş cu țigle de aceeaşi culoare. Acolo unde a fost posibil, în
locul betonului s-a folosit cretă şi nisip. Pentru cele cinci dormitoare şi patru băi au fost
păstrate caracteristicile originale, cum ar fi grinzile de stejar. Restul a fost restaurat în
culori pastelate şi mobilier rustic. „Am locuit în multe locuri şi case, şi ne-a plăcut
întotdeauna să fim înconjurați de lucruri frumoase. Iubim, armonia spațiilor, lumina, natura
şi obiectele", a spus, pentru publicația New York Times, Giovanna Bassetti.
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Proiectul s-a dovedit atât de reuşit în păstrarea înfățişării unei case vechi, încât cei doi au
mai cumpărat încă nouă case în sat. Trei dintre ele au fost renovate şi introduse în circuitul
turistic. Astfel, Giovanna Bassetti a câştigat experiență şi a reuşit să renoveze casele la
un preț mai mic: între 80.000 şi 140.000 de euro.
Acum, Paolo şi Giovanna Bassetti s-au
stabilit în Brazilia, iar copii sunt mari.
Dar doamna Bassetti revine în
Transilvania de câteva ori pe an
pentru a verifica şi supraveghea
reparațiile continue, iar familia vine
pentru o vacanța de două săptămâni.
În restul timpului, cele patru case sunt
închiriate turiştilor. Restul caselor
sunt
de
vânzare,
dar
doar
acelor cumpărători care promit să le
renoveze într-un stil tradițional.
Ea este dispusă să gestioneze munca de restaurare pentru un comision, iar apoi să le
închirieze. Una dintre case este Red House (Casa Roşie), numită astfel după culoarea
exteriorului. Construită în 1789, aceasta a fost restauratăcomplet. Are două dormitoare şi
cu băi pe 140 mp, dar şi o grădină de 2.000 de mp. Cu 150.000 – 180.000 de euro, hambarul
ar putea fi reconstruit pentru o bucătărie, o cameră de zi şi încă 2 dormitoare.
Şi acesta este doar un exemplu a ce se poate face din vechile case ale saşilor din
Transilvania. Publicația New York Times nu uită să dea şi exemplul contelui Tibor
Kalnoky, născut în Germania şi crescut în Franța, care s-a întors in 1997 în România, în
Valea Zălandului, să restaureze casele ce au aparținut familiei. Cea mai cunoscută realizare
a sa este renovarea a trei case din lemn din Valea Zălandului, de care s-a apucat în 2008,
cumpărate în acelaşi an de Alteța Sa Regală Prințul Charles de Wales. Prințul Charles, care
este un susținător deschis al cauzelor de mediu, dar şi a celor cu privire la protecția
patrimoniului cultural, a venit în România pentru o săptămână în fiecare an, şi cel mai
recent, la începutul acestei luni.

Sursa: http://www.economica.net/sedusi-de-farmecul-caselor-sasesti--strainii-fac-turismrural-in-transilvania_54948.html

Foto: www.sibiu-turism.ro
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EVENIMENT – SIBIU – COMUNICAT CNM ASTRA
50 DE ANI DE MUZEU ÎN AER LIBER LA SIBIU

Joi, 13 iunie, cei care sunt legați sufleteşte de muzeul ASTRA s-au strâns la Casa
Artelor pentru a sărbători printr-o expoziție aniversară, existența a 50 de ani de muzeu în
aer liber. Expoziția A ctitori... A zidi… A deveni reprezintă o sinteză a civilizației româneşti
tradiționale, ilustrând prin intermediul unui instrumentar tradițional, însoțit de fotografii
de epocă din colecția Fischer, principalele ocupații şi meşteşuguri practicate încă din
vremuri îndepărtate în satele româneşti: agricultura, pescuitul, morăritul, țesutul, olăritul,
pictarea icoanelor, etc.
„Pentru a înțelege cu adevărat marile creații, pentru a le descifra mesajul pe care îl
transmit, trebuie neapărat să le vezi cu ochii minții şi ai sufletului. Muzeul din Dumbravă nu
este o colecție oarecare de construcții țărăneşti, el este o sinteză îndelung chibzuită după o
selecție riguroasă a patrimoniului satelor româneşti. De aceea, el reprezintă o esență a
experienței individuale, transmise şi perfecționate de sute de generații de țărani agricultori,
păstori, pescari, meşteşugari, care, iată, au izbutit, cu multă inteligență şi talent, să
folosească în deplin respect față de pământul pe care s-au născut, resursele naturale, din
care şi-ai creat mijloacele de existență, de fapt, instrumente de cultură şi civilizație. ”, a
declarat d-l Valeriu Olaru, director general al Complexului Național Muzeal ASTRA.
Expoziția poate fi vizitată până în luna octombrie la Casa Artelor din Sibiu
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EVENIMENT - SIBIU
20 DE EDIȚII DE FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE TEATRU LA SIBIU
Text: Simona Chiţan, Adevărul
Foto: Camelia Repede

Spectacole de stradă,
lansări de carte,
teatru în aer liber, spectacole lectură…
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Peste 2.500 de artişti şi invitaţi au fost la Sibiu pentru a sărbători ediţia aniversară
de 20 de ani a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu în perioada 7-16 iunie.
Nu mai puţin de 300 de evenimente, 150 de premiere s-au desfăşurat timp de zece
zile în 60 de spaţii. Festivalul de la Sibiu este cotat ca al treilea ca importanţă în
artele spectacolului în Europa după deja celebrele festivaluri de la Edinburgh şi
Avignon.
„De la spectacolele de teatru jucate în accepţiunea clasică, în spaţii convenţionale, şi
până la spectacolele inedite care se desfăşoară pe cele mai surprinzătoare scene,
festivalul îi oferă fiecăruia dintre noi ocazia de a savura arta teatrală”, a spus, în
cadrul inaugurării Aleii Celebrităţilor, Klaus Iohannis, primarul Sibiului. „Pieţele
centrale ale Sibiului se umplu în fiecare primăvară de culoare, muzică, dans şi teatru,
aducând laolaltă iubitori ai artelor spectacolului. În ultimii ani, Sibiul a devenit un
loc al turismului cultural, pentru că, într-adevăr, la noi în oraş cultura face
diferenţa”, a mai subliniat Iohannis.
Sursa:http://adevarul.ro/cultura/teatru/fits-2013-sibiu-orasul-stelelor1_51bdf4a2c7b855ff5699fd80/index.html
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TURNUL SFATULUI – SIBIU
CE S-A PERIMAT / CE ARE VIITOR
Opinii / De arh. Dorin Boilă
Încă o dovadă că există elite mincinoase, interesante în anti-informare, este imensa
cantitate de gunoi informațional pe care mediile formatoare de opinie o pun pe piață în
mod constant – pe orice canal, la orice oră, se afirmă lucruri ce „trebuie” să intre în
conștiința fragilizată a oamenilor…afirmații despre noțiuni fundamentale pentru echilibrul
mental și social din orice comunitate – că religia e un fenomen depășit, că trăim în postcapitalism și regulile economice sunt mult mai favorabile consumatorului, că încălzirea
climei e un fenomen global și se datorează omului etc…
De fapt, cum se întâmplă de atâtea ori în istorie, MERSUL LUCRURILOR ESTE EXACT
INVERS! Trebuie să fii mai abil în discernerea adevărului din spatele noianului de vorbe,
dar lucrurile sunt în fond foarte simple:
- credința religioasă este cea care asigură coerența și stabilitatea comunităților umane de
pretutindeni, chiar dacă în multe locuri mase întregi sunt manipulate pervers în numele
credinței, de către conducători profund necredincioși, dușmani ai propriilor popoare!
- nu există post-capitalism, este doar păcăleala marilor grupuri financiare multi-naționale,
ce tind să-și maximizeze profiturile chiar cu prețul unor crize economice și al șomajului
insuportabil, generator inclusiv de conflicte armate…
Cele mai strălucite personalități ale lumii științifice și din disciplinele umanistice declară
tot mai răspicat despre erorile conducătorilor din cele mai mari state de pe mapamond,
despre erorile de strategie economică și de investiție în cercetarea fundamentală… Acești
savanți avertizează, fără dubii, că actualele sisteme social-politice și economice se pot
prăbuși în maxim 50 de ani, în ideea că nu intervin noi crize și mai devreme!
Ce este de reținut, pentru noi, pentru clasa activă economic și pentru gestionarii treburilor
publice la nivel comunitar, spre a ne orienta către strategii personale și comunitare
capabile să mențină stabilitate:
- toate așa-zisele medii de informare sunt colonizate de grupuri de interese comerciale,
deci credibilitatea lor scade direct proporțional cu capacitatea de manipulare (mai ales în
televiziune și internet).
În asta constă perimarea lumii informaționale, cea de la care așteptam un ajutor decisiv
spre avansul democratic și economic al nostru, în Europa, dar și al țărilor sărace…
- revoluția tehnologică se ocupă mai ales de domenii minore, legate de succesul comercial
imediat și mai puțin de opțiuni strategice pentru echilibrul lumii actuale și viitoare. Iată un
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paradox absolut îngrijorător – perimarea unui domeniu tehnologic în care se îngroapă
majoritatea resurselor mentale și financiare de azi…
- gestionarea teritoriului și a așezărilor umane se află, în toate țările, pe căi greșite – după
cum bine se vede, nici o administrație nu reușește să stopeze ocuparea terenurilor agricole
din jurul orașelor, risipirea fondului forestier și a bazelor biodiversității, distrugerea
iremediabilă a peisajelor prin implantarea aleatorie a construcțiilor și căilor tot mai dense
de transport… Așa că acest mod de a conduce interesele comunităților urbane și rurale este
depășit și intratabil!
- democrația republicanistă și-a atins limitele – vedeți și tot mai desele situații când
rezultatele la votări ajung la 50-50%, și când câțiva inși (sau un partid minuscul) hotărăsc
rezultatul final, sau se recurge la tribunale…Dovadă că acest sistem participativ este
perimat și nu mai asigură gestionarea intereselor majore ale populației!
- ateismul, fenomenele manipulatoare de mode subculturale, explozia atacurilor asupra
TRADIȚIEI, FAMILIEI ȘI MORALEI CREȘTINE, sunt evidențe astăzi, dovezi ale scufundării,
perimării așa-zisei „atitudini progresiste”, gunoi rezultat din stângismul iluminist, propagat
cu furie (dar și instituționalizat) în ultimii 200 de ani tocmai de elite ale țărilor dezvoltate
economic… Probă că, paralel cu o dezvoltare tehnologic-civilizatoare, crește în subteran o
mlaștină de culturi toxice, formate din atentate asupra a ceea ce a fundamentat civilizația
europeană, fără să se propună nimic viabil în loc ! Pentru că tot ce s-a propus ca
„alternative” a dus mereu la fundături ideologice-culturale, ceea ce a determinat masacrele,
de astă dată tragic-reale, asupra unor popoare întregi!
De aceea se poate afirma cu certitudine că:
- TRADIȚIA CULTURALĂ, CREDINȚA RELIGIOASĂ, NAȚIONALISMUL – SUNT VIITORUL
SUSTENABIL, singurele șanse pentru ca lumea să meargă mai departe în mod coerent și
fără conflicte armate.
- MONARHIA este forma cea mai sigură de organizare statală, este VIITORUL arenei
internaționale – în care republica ne-a demonstrat că numai prin excepție a creat state
viabile, dar ca regulă, marile republici au generat războaie mondiale ! Ca să nu mai vorbim
despre federațiile de republici sau în care intră republici (gen Uniunea Europeană),
încropeli artificiale propuse doar continentului nostru, veșnic supus experimentelor
politice… În America sau Asia nu se fac federații… dar jandarmii mondiali au intervenit în
Afganistan ca nu cumva să renască acolo monarhia națională !!
- ABOLIREA multiculturalismului obligatoriu („aliat” cu corectitudinea politică neomarxistă) înseamnă VIITORUL COMUNITĂȚILOR SUSTENABILE. Pentru că s-a dovedit de
mii de ori că acest babilon cultural răspunde numai unor nevoi economice de moment ale
multinaționalelor și ale eternilor călători prin lume, cu filosofia „unde e mai bine, acolo-i
patria”…Poate că este cel mai bine să căutăm sursele răului tocmai acolo unde nu insistă
sau chiar denigrează mijloacele de comunicare în masă!
Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/21031/ce-s-a-perimat--ce-are-viitor.html?sst=

14

FOTOREPORTAJ:
STREET DELIVERY BUCUREŞTI

De Arh. Mircea ŢIBULEAC
Timp de 3 zile pe an, Arthur Verona se
închide pentru maşini şi se deschide
pentru oameni. Este un fenomen
extraordinar care reinventează peisajul
urban şi spațiul viu.
Am descoperit în weekendul care tocmai
a trecut la Street Delivery, un Bucureşti
în care societatea civilă, artiştii,
arhitecții, muzicienii, locatarii au oferit o
altă alternativă a locuirii oraşului.
Las imaginile să vorbească mai bine de la
sine.
În acest buletin informativ voi prezenta
Kilometrul urban, urmând ca în următoarele ediții să vă prezint alte aspecte
surprinse pe Arthur Verona. Despre ce
este vorba? Veți afla dacă ne citiți în
continuare !
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INVITAŢIE – CLUJ NAPOCA
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INVITAŢIE – TÂRGU JIU
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
ANUALA DE ARHITECTURĂ - BUCUREŞTI 2013

Preluare de F. Bălteanu
Filiala Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România are deosebita plăcere de a va
invita la Anuala de Arhitectură Bucureşti - ediţia a XI-a 2013, cu tema Local-Global.
Aceasta va putea fi vizitată în perioada 17-24 iunie la Sala Dalles , Bucureşti (B-dul
Nicolae Balcescu nr. 18).
Proiectele nominalizate şi premiate vor fi expuse şi pe str. Lipscani, în centrul vechi al
Bucureştiului, în perioada 21-30 iunie 2013.
PROGRAM ANUALA DE ARHITECTURĂ 2013
18 iunie / marţi
ora 18:00 - Sala Dalles
Concursul internațional de arhitectură A House for Pink Floyd, eveniment realizat de
ICARCH Gallery şi de Atelierul de Proiectare
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Semmelrock: Concurs pentru spațiul public
Prezentare Lafarge
19 iunie / miercuri
ora 18:30 - Sala Dalles
Conferința TYIN Tegnestue Architects_ Yashar Hanstad: Democratic designs and beautiful
mistakes
Conferința StudioBasar _ Cristi Borcan: Looking for the in Between City
Conferința Asociația RPER_ Mihaela Hărmănescu: Peisajul ca formă de locuire
Conferința Wienerberger_ Iulian Cuta & Sergiu Petrea: Casa e4 o soluţie locală
Prezentare Lafarge
20 iunie / joi
ora 16:00 - Joia din Portic, sediul OAR Bucureşti
Vernisaj Adrian Spirescu
ora 18:30 - Sala Dalles
Conferința UN Studio_ Imola Berczi : Design Osmosis
Conferința Zeppelin_Constantin Goagea: ee-lab-platform
Conferința Arhipera_ Lorin Niculae: Arhitectura socială participativă_ o arhitectură a
echităţii
Conferința Carmen Tănase: Basic Lines
Prezentare Semmelrock
Prezentare Reynaers
21 iunie / vineri
ora 18:30 - Sala Dalles
Conferința Sami Rintala: Primitive Architecture
Conferința Polaris Architects_Francois Thiry /Carole Schmith: Territorial Opportunism
Conferința Augustin Ioan: Arhitectura Arhaică
Conferința Ana Maria Crisan: Global/Local/Mutaţii
Prezentare Tondach
Prezentare Piastrelle
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22 iunie / sîmbată
ora 11:00, Sala Dalles:
workshop De-a Arhitectura
închiderea Expoziţiei de la Sala Dalles
25 iunie / marţi - 30 iunie / duminică
ora 19:00
deschidere& vernisaj expozitie urbană
expoziția urbană cu proiectele premiate şi nominalizate la Anuală
workshop urban: pavilionului de socio-arhitectură: Poiana lui Ioncan
evenimente De-a Arhitectura pe strada Lipscani: 24/30 iunie
proiect pilot Dispozitive Urbane
27 iunie / joi
ora 18:30 Joia din Portic, sediul OAR Bucureşti
28 iunie /vineri
ora 18:30 Club Alchemia: expozitie de fotografie
Vlad Eftenie Puzzeled Bucharest
Bogdan Tofan & Şerban Mestecăneanu Arhitectura emoţiei;
2 iulie / joi
Joia din Portic, sediul OAR Bucureşti:
vernisaj expozitie de fotografie Vlad Rădulescu
Cocktail Party: închiderea Anualei de Arhitectură Bucureşti 2013

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/anuala-de-arhitectura-bucuresti-2013.html
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REVISTA ARHITECTURA
VIRGINIA HARET. CINE ARE CEVA DE SPUS?
De Henrietta Delavrancea-Gibory

Proiect de diplomă Școala de Arte Frumoase, susținut în 6/13 iulie 1919 și distins cu Premiul Ministerului Educației și
Învățământului
Prezentarea realizată de arhitecta Henrietta Delavrancea-Gibory a
fost susţinută la Sesiunea de comunicări a Academiei R.S.R. din 5-7
mai 1976. Textul scris de Henrietta Delavrancea se păstrează în
manuscris la Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise,
Arhiva Radu Haret.

Şi fir a păr iată-ne în fața celei dintâi femei arhitect din lume,
Virginia Andreescu, căsătorită Haret, care a pătruns prin
„uşa cea mare”, în arta de a construi, în anul 1919. Nepoata
pictorului Ioan Andreescu s-ar fi putut, tot aşa de bine,
dedica Picturei sau Sculpturei, dacă n-ar fi mijit în ea acel
sfredel puternic şi ample năzuințe care cereau mai mult,
cucerirea spațiului, care-i dă arhitectului înalte satisfacții,
nebănuite de cei din afara breslei.
Încă de la examenele de liceu îşi marca personalitatea, iar la
Şcoala Superioară de Arhitectură, cu toate că nu urma în
deaproape sfaturile profesorului de atelier arhitectul
Burcuş, când nu-i erau pe plac, proiectele ei erau regulat
premiate de Consiliul profesoral cu mențiunea I. Cu
adevărat că, înaintea ei, Ada Zăgănescu înfruntase pe asprul profesor Ion Mincu, inițiatorul
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noțiunei de arhitectură românească, dar aceasta luată în vâltoarea vieții şi de lipsa de
potențial nu s-a putut realiza.
După diplomă, Virginia se mai perfecționează doi ani în Italia, pe lângă maeştri renumiți.
Reîntoarsă în țară, în 1922 ea e doritoare să-şi exercite profesiunea cu convingere sigură şi
debutează la Casa Şcoalelor, şi îi rămâne credincioasă 25 de ani.
Preia proiectele în funcțiune, după care compune pe ale ei proprii, care devin „proiect tip”
pentru toată țara, de la şcolile cele mai mici, până la cele mai complexe licee. Este mâna
dreaptă a arhitectului şef I. Pompilian.

Reședința ing. Spiru Haret, Intr. Spătarului 8, 1926

Arhitectura ei se desfăşoară în spiritul vremii, pe drumul cerat de arhitectul Mincu, şi după
el de arhitectul Petre Antonescu, mai apropriat de caracterul monumentelor noastre
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străvechi. Apoi se documentează personal, colaborând cu grupul de la Monumentele
Istorice, dând un aport serios cu relevee, schițe şi reconstituiri. În special, se aproprie de
arhitectul Ghica-Budeşti şi colaborează cu el la tratatul de artă românească în Muntenia şi
Oltenia şi la lucrările de arhitectură moldovenească, care se resimte în realizarea Liceului
„Cantemir” şi altele.

Proiect de diplomă – Școala de Arte Frumoase, susținut în 6/13 iulie 1919 și distins cu Premiul
Ministerului Educației și Învățământului

Jocurile vieții şi neaşteptatul au vrut ca în decursul desfăşurării profesiunei să găsească în
colaborarea cu inginerul Spiru Haret, vicepreşedintele Societății Edilitatea, o înțelegere
profundă şi o prietenie din care a derivat căsătoria şi naşterea unui fiu, Radu, astăzi inginer
dr. profesor. Colaborarea cu soțul se răsfrânge asupra întregii vieți, ajutând-o să-şi exercite
activitatea impulsivă, multiplă, aproape incredibilă. Ceea ce a caracterizat-o pe Virginia a
fost înțelepciunea de a care a dat dovadă, de la începutul desfăşurării carierei ştiind să se
asocieze cu colegi experimentați şi lansați în viață. Astfel, în primul an de activitate, 1922,
în cadrul Soc. Construcția Modernă a ridicat blocul Cantacuzino pe Calea Victoriei colț cu
strada Frumoasă, pe terenul moştenitorilor Nababului, cu 6 caturi.
Cu arhitectul Pompilian, blocul Tinerimea Română şi mai înalt. Apoi tot cu el clădirea
Societății Comunale de Locuințe Eftine în Piața Rosetti colț cu strada Hristo Botev, cu 9
caturi, în 1926, a cărei puternică şi impozantă cornişă produce admirația fostului ei
profesor, arhitectul Constantin Iotzu. Mai colaborează cu Simotta, Doneaud şi alții.
Potențialul ei puternic o aruncă în viață cu şi mai multă autoritate şi siguranță și realizează
o serie întreagă de locuințe unifamiliale în capitală și în provincie, cluburi, diverse
programe, unde caută să imprime influențele arhitecturii strămoșești, studiată personal „in
situ” prin țară. Și, prin concursuri publice câșigate, construiește un cartier de locuințe în
București și încă alte lucrări datorate premiilor I obținute.
Timpuri noi bat la ușă. Revoluția în arhitectură Virginia o urmează cu discreție și reținere și
iat-o concepând clădirea din bulevardul Lascăr Catargiu nr. 14, cu mai multe apartamente,
casa lor proprie unde vor locui 30 de ani. Știe a rămâie cu tact în cadrul acelei artere.
Orizontalele ei sunt ponderate, spațiile liniștite, degajând din ele pulsația unei vieți
primitoare și reculese. De acum încolo ceeace concepe va fi în același spirit și reprezintă
noul caracter al arhitecturii la care se fixează. Nu cade în expresiile inumane ale lui Le
Corbusier, ca un Marcel Iancu, fără să mai citez pe alții, ca să nu-i compromit, care ulterior
revin la vechea matcă, cea pe care unii nu o părăsiseră niciodată.
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Activitatea ei este uluitoare, căci pe lângă cele 150 de clădiri proiectate și executate,
colaborează la revistele de arhitectură și inginerie, e membră în consilii profesorale,
activează la cele 2 societăți de arhitectură și la cea a Politehnicii, la Urbanismul, e
profesoară, ia legatura cu arhitecții din URSS, apreciată și poftită se duce la Moscova, face
traduceri și multe altele… fără să mai pomenim excursiile de studii, sau delegații, cu ocazia
cărora a aprofundat pe teren arhitectura mondială.

Reședința familiei Virginia și Spiru Haret, Bd. Lascăr Catargiu 14, 1931

Din activitatea ei complexă rămâne valoroasa Monografie a Teatrului Național. Tehnica
studiului este detaliată, limpede și organizată, documentarea abundentă în scripte, desene
și fotografii notate. Lucrarea trebuie dată tiparului și ușor completată în final de arhitecții
martori oculari ai dezastrului, care încă mai trăiesc astăzi.
Potențialul electric al activității ei se curmă după 40 de ani de înfrigurată activitate. Soarta
îi zdrobește elanurile ei spre frumos: „Într-o zi însorită de primăvară a anului 1962 Virginia
Andreescu Haret se săvârșește. Talentul și munca ei intensivă rămân un exemplu de viață
dedicată artei, în înalta profesiune a arhitecturii”
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/06/virginia-haret-cine-are-ceva-de-spus/
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