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SIBIU
O CETATE ASEDIATĂ – SIBIUL MEDIEVAL ŞI MODERN PRIN OCHII
TINERILOR

Muzeul Naţional Brukenthal vă invită
până în data de 8 iulie la expoziţia de
fotografie „ O cetate asediată”. Fotografiile
poartă semnătura unor elevi de clasa a X-a
de la Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei
Şaguna” din Sibiu şi sunt expuse în Holul
Primăriei Municipiului de pe malul
Cibinului.
Expoziţia marchează finalul primei etape
a
proiectului
finanţat
de
AFCN
(Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional) şi derulat de Muzeului Naţional
Brukenthal – Muzeul de Istorie „Casa
Altemberger”, cu titlul „O cetate asediată.
Apărarea Sibiului în perioada medievală şi
modernă” coordonat de muzeograf dr.
Anca Niţoi în colaborare cu două cadre
didactice
ale
Colegiului
Naţional
Predagogic „Andrei Şaguna”.
Prin intermediul fotografiei, expoziţia
prezintă percepţia elevilor asupra istoriei
medievale a Sibiului şi este prima din cele
trei etape urmărite de proiect. În viitorul apropiat urmează publicarea unui CD cu
rezultatele proiectului alături de un catalog cu cele mai importante piese de armament şi
echipament militar ale colecţiei Arsenalului şi a Camerei de Arme a oraşului Sibiu.
Proiectul „O cetate asediată. Apărarea Sibiului în perioada medievală şi modernă” îşi
„doreşte sensibilizarea şi conştientizarea asupra valorilor culturale ale Sibiului a unui
segment social important, adolescenţii. În acelaşi timp se subscrie iniţiativelor de
intervenţie culturală ce au ca scop schimbarea mentalităţilor, educarea şi dezvoltarea
publicului muzeal”, explică dr. Anca Niţoi, curatorul expoziţiei.
Proiectul este realizat de Muzeul Naţional Brukenthal în colaborare cu Direcţia Judeţeană
de Cultură Sibiu, Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” alături de Asociaţia pentru
Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS).
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MĂRGINIMEA SIBIULUI ÎN FOTOGRAFII LA MUZEUL ASTRA

Text & Foto: CNM ASTRA
200 de fotografii inedite, care prezintă trecutul şi prezentul zonei Mărginimii
Sibiului sunt tema noii expoziţii temporare de la Casa Hermes, Piaţa Mică nr.11 din
Sibiu.
Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi Asociaţia Swiss WebAcademy organizează marţi 2
iulie, de la ora 17:00, vernisajul acestei expoziţii, care pune în valoare tradiţii şi aspecte mai
puţin cunoscute din această regiune. Evenimentul are ca scop inaugurarea portalului web
cu acelaşi nume ( http://marginimeasibiului.com ) şi urmăreşte valorificarea pe termen
lung a zonei.
Website-ul este proiectat să devină, în exclusivitate, o adevărată arhivă online de fotografii
şi documente istorice provenind de la instituţiile partenere.
Patria lui Octavian Goga şi a lui Emil Cioran, ţinut al oierilor, ce îşi duceau turmele până în
Moldova şi Crimeea, teritoriul mărginenilor, a păstrat şi a conservat tradiţii unice,
ansambluri naturale şi monumentale de excepţie.
Expoziţia va fi deschisă publicului până la data de 4 august 2013, urmând să fie itinerată la
Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi în Elveţia.
Proiectul, pe cât de inovator, pe atât de ambiţios, a fost realizat cu sprijinul mai multor
operatori culturali locali şi naţionali, printre care: Complexul Naţional Muzeal ASTRA,
ASTRA FILM, Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei (Cluj-Napoca), Muzeul Etnografic din Geneva (Elveţia),
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SIBIU, primăria oraşului Sălişte.
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TURNUL SFATULUI
STAGNAREA ÎNSEAMNĂ MERSUL ÎNAPOI!
Opinii
De arh. Dorin Boilă

Am aflat, printr-o declaraţie publică a unui politician local, că la Sibiu investitorii străini nu
mai au de unde să angajeze forţă de muncă. Și, deci, n-or să mai prea vină pe-aici…
Asta chiar e o veste proastă pentru oraș, mai ales pe termen mediu, când vor ieși la iveală
toate dezechilibrele de ordin urbanistic-social, despre care am amintit uneori. Cred că se
pot enumera câteva cauze ale acestei lipse de cadre (bănuiesc că pentru industrie…):
• din miile de studenţi ai facultăţilor sibiene, prea puţini sunt pregătiţi pentru specialităţile
căutate, sau nu mai rămân în oraș.
• sunt prea mulţi pensionaţi la 45 – 50 de ani.
• lipsește o strategie de zonă metropolitană, cu diametru de cca 60 de km, cum ar merita un
oraș ca Sibiul.
• lipsește o strategie de ordin inter-urban, la nivel regional ( nu vă faceţi iluzii – prognozata
regionalizare a ţării, făcută de actualii conducători, nu va rezolva acest tip de strategie…).
Singurul avantaj, pentru comunitatea sibiană este raportarea suspectă a unui foarte scăzut
număr de șomeri.
Din cele relatate de conducerea Universităţii „Lucian Blaga”, această instituţie a antamat
programe specifice de cercetare-dezvoltare, prin care studenţii pot aborda noi modalităţi
de acţiune în profesia aleasă. Despre conducerea politică a treburilor, se poate spune doar
chestia cu șomajul…
Sunt mai multe aspecte ale problemei. Dezvoltarea economică a unui oraș / a unei zone
metropolitane poate avea loc pe direcţii diferite, în orice caz nu doar prin construirea unor
facilităţi/fabrici/combinate de la zero („greenfield”). Asta trebuie să fie eventual o cincime
din totalul investiţiilor. Tocmai diversitatea domeniilor în care se investește într-o zonă
poate asigura ocuparea întregii game de cadre disponibile, nu numai tineri care să lucreze
în schimburi, în hale iluminate artificial.
Există, mai ales într-o zonă care este industrializată de sute de ani, o bază imobiliară
specifică. Tocmai de aceea s-a pus la punct metoda RECONVERSIEI, care înseamnă
adaptarea spaţiilor existente la alte necesităţi, modificarea tehnologiei cu costuri mai mici,
cooperarea pe platforme mixte. Asta poate face parte din CAIETELE DE SARCINI oferite
investitorilor, domnilor sibieni !
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Dezvoltarea industrială se face, de zeci de ani, fără utilizarea obligatorie a unui mare număr
de angajaţi… Noile linii tehnologice folosesc roboţi, tot mai complecși – forţa de muncă
umană trece treptat în zonele de cercetare-microproducţie-design, am depășit totuși anii
*970… Aaa, există investitori care caută doar munca în „lohn”, doar mâna de lucru ieftină?
Păi tocmai asta ziceam, să meargă în zona metropolitană – Avrig, Ocna-Sibiului, Tălmaciu,
Cisnădie, Săliște, Miercurea etc. …
Dezvoltarea economică se face și prin servicii de inteligenţă – centre de
cercetare/experimentare/inovare tehnologică - să vină băieţii cu bani de dragul
rezultatelor noastre, nu doar pentru facilităţi oferite de primării, terenuri furate de la
producţia agricolă, energie ieftină și muncă pe salarii de mizerie! Dezvoltare înseamnă și o
structură de servicii pe arie metropolitană. Dezvoltare înseamnă și producţie agricolă întro structură inteligentă de micro-ferme suburbane, capabile să aprovizioneze aria
metropolitană de care vorbeam, plus o reţea de pepiniere și alte servicii silvice…
Un adevărat planificator/manager urban se gândește strategic, pe orizont de 10 – 20 de ani,
la relaţia cu investitorii și dezvoltatorii posibili-dezirabili, pentru Sibiu și aria sa de sprijin
teritorial, pentru că unii dintre acești capitaliști pot părăsi „investiţia” fără prea multe
discuţii (vedeţi cazul Nokia de la Cluj…).
o

Multe dintre aceste planuri se pot corela deja de la faza caietelor de sarcini, pentru a
se integra în proiectul urban coerent, nu după capriciile investitorilor sau
„indicaţiilor” conjuncturale.

o

Există resurse economice foarte avantajoase pentru o comunitate urbană de talia
Sibiului, cum ar fi re-evaluarea materiilor prime secundare – SELECTAREA
DEȘEURILOR, capitol super-deficitar în zona noastră ! Utilizarea materialelor
reciclabile și obţinerea de energie termică din resturile combustibile ar fi un gest
de ecologie urbană firească pentru o fostă capitală culturală europeană…

o

Este mare păcat că în această arie de așezări de vale până la cele submontane NU SE
VALORIFICĂ TRADIŢIA SECULARĂ a producţiei de bunuri alimentare nechimizate
(vedeţi cum am risipit necugetat brandul berii din Sadu și Sibiu),// a producţiei
textile pe resursele zootehniei din Mărginimea Sibiului (zeci de unităţi de
îmbrăcăminte, lenjerie, stofe, covoare și mochetă, apoi pielărie și marochinărie),//
a producţiei de mecanică fină, ce ar putea deveni mecatronică-electronică-robotică.

Oare cei ce se deprofesionalizează în Vest, (părăsindu-și familiile) pe câteva sute de euro,
nu s-ar întoarce la ei acasă, pentru a munci în mici întreprinderi, strălucind de ordine, pe
minim aceleași sume?

Sursa: http://turnulsfatului.ro/21229/stagnarea-inseamna-mersul-inapoi-.html?sst=
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COVASNA
STIRI.COVASNAMEDIA.RO
FESTIVALUL DE ARTE CONTEMPORANE PULZART, UN NOU PRODUS
LOCAL

În această toamnă, între 5 şi 8 septembrie, Sfântu Gheorghe va găzdui Festivalul de arte
contemporane PulzArt. Reprezentanta Biroului de Imagine al Primăriei, Knop Ildikó, a
declarat că scopul Festivalului va fi implicarea unui segment cât mai variat de public în tot
ceea ce înseamnă artă şi cultură.
„Am realizat o înregistrare numită Vibes, care a captat atenţia multora, putând fi văzută pe
unele site-uri de socializare. Apoi, un joc online intitulat Pulz a atras atenţia aurpra oraşului
Sfântu Gheorghe – scopul ambelor acţiuni a fost acela de a anunţa pregătirile pentru
Festivalul de arte contemporane PulzArt. Vrem ca prin acest eveniment să atragem atât
publicul în cravată cât şi pe cel în tenişi, prin iniţiative reprezentative şi interesante ale
artei contemporane. Nu doar denumirea festivalului ci şi imaginea vizuală sunt axate pe
pulsaţie – scanarea, palparea impulsurilor artei, efectul creaţiei, freamătul şi vibraţia pe
care aceasta o dă oraşului”, a declarat Knop Ildikó.
Potrivit acesteia, evenimentul va aduce la Sfântu Gheorghe programe mai puţin accesibile
publicului transilvănean, iar pentru că 2013 este Anul sunetului şi al cuvântului, muzica şi
literatura vor avea roluri importante în Festival, chiar dacă aici îşi vor găsi locul şi producţii
teatrale sau expoziţii de artă vizuală.
Sursa: http://stiri.covasnamedia.ro

6

HARGHITA
PUTEREA.RO
PORŢILE SECUIEŞTI – PROMOVATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN
HARGHITEAN ÎN PROIECTE EUROPENE

Text:
Puterea.ro
Foto:
Camelia Repede
Consiliul Judeţean
Harghita
derulează în acest
moment şase
proiecte europene,
finanţate prin
Programul
Operaţional
Regional, de
promovare
turistică a zonei.
Managerul celor şase proiecte, Gaszpor Istvan, a declarat, pentru Agerpres, că acestea sunt
axate pe diferite segmente şi vizează promovarea siturilor istorice din Harghita, a ariilor
naturale protejate, a legendelor din judeţ, promovarea valorilor şi tradiţiilor din Harghita, a
porţilor secuieşti şi a Festivalului de Muzică Veche.
'Toate aceste proiecte se derulează în majoritatea localităţilor harghitene, inclusiv cele din
Nordul judeţului, în cadrul lor fiind realizate trasee turistice tematice, care sunt promovate
prin mai multe mijloace', a spus Gaszpor Istvan. Acesta a precizat că se editează şi
distribuie diverse materiale promoţionale, cum ar fi cataloage, broşuri, pliante, calendare
sau hărţi, se realizează pagini web şi filme de promovare pentru fiecare produs turistic în
parte iar cei implicaţi în proiecte participă la târguri şi evenimente în toată ţară.În perioada
următoare vor fi amplasate 347 de indicatoare şi panouri turistice în ariile naturale
protejate din judeţ şi în diferite locuri, cum ar fi sediile primăriilor sau ale centrelor
populare. Gaszpor Istvan a subliniat faptul că 'fiecare proiect are ca obiectiv creşterea cu 510 la sută a numărului de înnoptări în judeţ'.
Cele şase proiecte europene au o valoare totală de 1,2 milioane de euro, sunt finanţate
prinProgramul Operaţional Regional şi se vor finaliza în 2014.
Sursa:http://www.puterea.ro/articol/harghita_consiliul_judetean_deruleaza_sase_proiecte
_europene_de_promovare_t#When:10:00:00Z
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HUNEDOARA
MESAGERUL HUNEDOREAN
CAZINOUL MUNCITORESC DIN PETROŞANI, O BIJUTERIE
ARHITECTURALĂ REPUSÃ ÎN VALOARE

1925

2013
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De Maximilian Gânju
Clădiri istorice reprezentative pentru municipiul Petroşani au fost abandonate de
proprietari sau înstrăinate, iar acum s-a ales praful de ele. Există şi cazuri fericite
când monumentele au fost readuse la faima de odinioară, cum este cazul Cazinoului
Muncitoresc.
Cazinoul Muncitoresc şi Baia Publică din Petroşani ar fi împlinit zilele acestea 88 de ani de
existenţă. Între timp, însă, Baia a dispărut cu totul. Cazinoul a fost la un pas să aibă aceeaşi
soartă, însă norocul a făcut ca un cunoscător să vadă în clădirea falnică mai mult decât o
construcţie ce merită pusă la pământ. Astfel, a refăcut întregul „palat” şi chiar dacă
investiţia n-a fost deloc una de neglijat, fostul cazinou al minerilor, pe lângă că şi-a păstrat
aerul boem, este şi un loc apreciat de mulţi vizitatori şi localnici.
Amplasată în colonia de jos a Petroşaniului, clădirea fostului Cazinou Muncitoresc a început
să fie construită în anul 1923, având în dotare o sală de spectacole cu 500 de locuri, o
bibliotecă cu 1.400 de volume, un restaurant şi o sufragerie.
După o reprezentaţie de probă, cu o proiecţie cinematografică derulată în ziua de 25
octombrie 1925, Cazinoul a intrat în uz o zi mai târziu, cu un mare bal, la care au fost
prezenţi şi reprezentanţii Societăţii Miniere „Petroşani”.
În anul 1938, în clădirea Cazinoului funcţiona cel mai performant cinematograf din
provincie, acesta fiind dotat cu un aparat de proiecţie pentru film sonor, marca
„Thorderson L. M. Chicago”, al doilea din ţară după cel de la Cinematograful „ARO“ din
Bucureşti.
După cel de-al Doilea Război Mondial, Cazinoul Muncitoresc a fost desfiinţat, clădirea fiind
repartizată Teatrului de Stat „Valea Jiului”. În timp ce clădirea fostului cazino a rezistat
peste timp, cea a fostei băi comunale a dispărut din cauza hoţilor de materiale.
Amplasată vizavi de Cazino, în acelaşi parc, Baia Publică (Băile Societăţii Miniere
„Petroşani”) avea 46 de duşuri, baie de aburi, baie de aer fierbinte, hidroterapie, şase băi cu
cadă, terase de odihnă, toate fiind destinate să asigure servicii gratuite minerilor şi
familiilor acestora. În anul 1925, când au fost finalizate cele două clădiri, Societatea Minieră
„Petroşani” investise deja în ele peste 28 de milioane de lei, bani cu adevărat „grei” pentru
acei ani.
În prezent, după mulţi ani, clădirea fostului Cazino Muncitoresc a fost renovată și elegantul
restaurant din incinta sa a fost redeschis.

Sursa: http://www.mesagerulhunedorean.ro/category/reportaj
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BRAŞOV
MONITORUL EXPRES
CARD PENTRU BISERICILE EVANGHELICE DIN TRANSILVANIA

Braşovenii
care vor să
viziteze în
această vară
bisericile
evanghelice
din
Transilvania
vor avea la
dispoziţie un
card ce le
permite
intrarea
gratuită.

Acesta este un proiect-pilot lansat de Episcopia Sibiu a Bisericii Evanghelice, care doreşte
să promoveze cît mai mult, din punct de vedere cultural şi turistic, aceste obiective. Primpreotul Bisericii Negre, Christian Plajer, a declarat ieri că 50 de carduri de acest gen au
ajuns şi la Braşov pentru a fi distribuite celor interesaţi să facă un tur al bisericilor
fortificate din Transilvania în această vară. „Avem aceste carduri, primite chiar azi. Însă nu
am început să le distribuim. O vom face doar de săptămîna viitoare”, a declarat Christian
Plajer. Deşi sînt gratuite, reprezentanţii Bisericii Evanghelice încurajează donaţiile în
schimbul acestor carduri. Printre bisericile fortificate care pot fi vizitate gratuit pe baza
acestui card sunt cele de la Braşov, Sibiu, Mediaş sau Agnita.
Sursa: http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=127979
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INVITAŢIE / TÂRGU MUREŞ
ANDRÉ RIEU - SPECTACOL MUZICAL PRELUAT CA TRANSMISIE
PRIN SATELIT
La Târgu Mureş se va desfăşura în 13 iulie
, de la ora 21.00 pentru prima oară la
cinema "Arta 3D", un spectacol muzical
preluat ca transmisie prin satelit.
Spectatorii îl vor putea urmări într-o
proiecţie de cinema pe regele valsului,
violonistul André Rieu, alături de „The
Johann Strauss Orchestra”, într-un
concert de 3 ore, care va fi transmis de la
Maastricht, Olanda.
Municipiul Târgu Mureş se alătură astfel
unei întregi constelaţii de oraşe din România (Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov,
Oradea, Suceava, Deva) care preiau cu mult succes, an de an, concertul renumitului.
André Rieu interpretează pe o vioară Stradivarius din 1667, artistul fiind Cavaler al
Ordinului Lions (Olanda, 2002), Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor (Franţa, 2009), cât
şi posesor al Medaliei de Aur (Austria, 2011).
Anual, André Rieu şi „The Johann Strauss Orchestra” susţin o succesiune de spectacole la
Maastricht, oraşul natal al lui André Rieu. Seară de seară, aceste concerte reuşesc să aducă
în prea-frumosul ambient medieval al pieţei centrale Vrijthof din Maastricht câte 9-10 mii
de spectatori, care şi-au cumpărat biletele cu până la un an de zile în urmă, publicul
provenind în bună parte din străinătate, sosit din varii colţuri ale lumii, special pentru a
asista la acest eveniment muzical aparte, care îi conferă oraşului statutul de Mecca
muzicală.
Atunci când a fost întrebat dacă doreşte să dedice vreun mesaj fanilor săi din lumea
întreagă, André Rieu a răspuns: “Dacă nu vă puteţi alătura nouă la Maastricht, atunci venim
noi la voi. Va fi un eveniment magic, cu o serie de invitaţi deosebit de speciali. Veniţi şi
savuraţi muzica pe marele ecran, în confortul cinematografului din oraşul dvs."
Concertul Maastricht 2013 se anunţă a fi cel mai grandios concert proiectat vreodată în
cinematografe. Spectacolul va avea o durată aproximativă de 180 minute, în care este
inclusă o pauză de 15 minute. Pasajele vorbite ale concertului sunt în limba engleză.Biletele
au preţul de 30 lei, putând fi cumparate la casieria cinematografului.
Trailerul concertului: www.youtube.com/watch?v=C6VWCpP2a-A
Sursa: http://www.tirgumures.ro
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FOTOREPORTAJ:
STREET DELIVERY BUCUREŞTI – PARTEA A TREIA :
FENOMENUL CASA ION MINCU

Text şi foto de arh. Mircea ŢIBULEAC
Nu ştiu dacă este sau nu titlul corect al acestui episod, din ciclul pe care l-am dedicat
manifestării STREET DELIVERY, dar mie şi atunci şi după ce am mai vizionat acum încă o
dată imaginile făcute aşa mi s-a părut corect să-l denumesc.
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PRIVIND IMAGINILE CU ATENŢIE este posibil ca să găsiţi voi şi alte denumiri. Chiar nu are
importanţă cum î-l numim important este ca în acea Casă, curte şi gradină se întâmplă
multe şi dese evenimente care atrag atât pe profesionişti (arhitecţi şi nu numai) cât mai
ales, cel mai important lucru spun eu, pe nespecialişti.
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Am trăit acelaşi sentiment ca şi la festivalul HUET URBAN care a avut loc cu două
săptămâni înaintea acestuia în Sibiu . Mă refer la bucuria de a vedea numărul foarte mare
de tineri şi mai ales familii de tineri care îşi aduc copiii cu ei la asemenea evenimente. În
aceşti copii am întrezărit speranţa, sămânţa unor cetăţeni normali pe care merită şi ţara
noastră să-i aibă într-un final.
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O să remarcaţi în multe imagini ca am fost fascinat de mulţimea picioarelor care au călcat
această Casă, curtea şi grădina ei. Mi s-a părut că paşii făcuţi de aceste picioare erau
comandaţi de o atracţie inrezistibilă de a străbate aceste spaţii.
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Nu mi-aş fi închipuit acum mai bine de 11 ani că ideea lui Şerban STURDZA va prinde
contur şi va atinge un asemenea succes. S-a concretizat greu şi cu multă trudă dar parca nu
ar fi avut atâta succes dacă apărea peste noapte.
În cele câteva imagini sper eu că am surprins freamatul şi curiozitatea celor care au pătruns
în curtea Casei şi apoi i-au şi călcat pragul păşind pe inscripţia de pe podeaua de marmură a
intrării care povesteşte istoria edificiului.
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Unii s-au oprit şi au citit, alţii nu. Important este că au avut cu siguranţă parte de o emoţie
greu de definit. Poate imaginile foto nu dar scurtele filmulete pe care le-am realizat atunci
cu siguranţă o să vă redea ceea ce am încercat eu să spun până acum în cuvinte. În ultimul
episod, din data de 09 iulie, pe care-l dedic în exclusivitate mansardei Casei, vom da linkurile de unde o să puteţi descărca toate pozele şi scurtele filmuleţe de la STREET
DELIVERY.
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
ADOPTĂ O CASĂ LA ROȘIA MONTANĂ: ÎNCEPE O NOUĂ CAMPANIE
DE LUCRĂRI

Preluare de Florin Bălteanu
ADOPTĂ O CASĂ LA ROŞIA MONTANĂ este programul de restaurare a
patrimoniului cultural de la Roşia Montană, bazat pe voluntariat, implicarea
comunitaţii şi donaţii individuale. Iniţiat în 2012 de asociaţiile Alburnus Maior şi
ARA [Arhitectură. Restaurare. Arheologie], programul are drept scop salvarea
patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale de la Roşia Montană.
Necesitatea lansării unui program de conservare şi restaurare a monumentelor istorice din
Roşia Montană aflate în pericol vine în contextul degradării accentuate a patrimoniului
cultural al sitului. Acest fapt este generat de lipsa interesului de a prezerva şi valorifica
patrimoniul din partea autorităţilor locale şi naţionale, dar şi de acţiunile intensive
desfăşurate de compania minieră, care au condus deja la demolarea a peste 150 de case cu
specific local.
Cea de-a doua sesiune anuală a programului ADOPTĂ O CASĂ propune continuarea
lucrărilor de restaurare a patru clădiri reprezentative pentru patrimoniul construit al
Roşiei Montane. Este vorba de o casă tradiţională din secolul XIX, casa parohială unitariană
(sec. XVIII), biserica unitariană (1796) şi o casă din Piaţa centrală (1939).
Adiacent investiţiei în patrimoniu pe care programul o implică, ADOPTĂ O CASĂ stabileşte
un parteneriat între proprietarii locali ai clădirilor istorice ce doresc să rămână în Roşia
Montană şi persoane sau organizaţii ce doresc să contribuie prin donaţii sau voluntariat la
protejarea patrimoniului cultural al zonei.
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Acest debut de campanie ADOPTĂ O CASĂ LA ROŞIA MONTANĂ beneficiază de sprijinul
financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Finanţarea vizează reactivarea unor
meşteşuguri locale prin implicarea activă a celor care încă le mai practică sau a celor care
doresc să le dobândească. Se va desfăşura o serie de cinci ateliere despre realizarea
şindrilei, lucrări de dulgherie, zidării şi tencuieli cu mortar de var, zidării seci (mauri) sau
lucrări de tâmplărie.
"Pentru acest an, calendarul lucrărilor a fost fragmentat astfel încât, în luna iulie, prioritate
este acordată casei tradiţionale din Ţarina şi casei parohiale unitariene. O parte din
costurile necesare iniţierii şantierelor de restaurare sunt asigurate, însă pentru realizarea
marii majorităţi a propunerilor noastre este necesar, în continuare, sprijinul publicului.
Pagina www.adoptaocasa.ro prezintă în detaliu modalităţile de implicare potrivite
fiecăruia, opţiunile variind de la donaţii în materiale, precum lemnul necesar, până la
participarea timp de mai multe zile la lucrări specifice de restaurare. Ne dorim ca la apelul
lansat în acest sezon să răspundă cât mai mulţi susţinători ai dezvoltării durabile a Roşiei
Montane", a declarat Ştefan Bâlici, vicepreşedinte ARA.
Importanţa excepţională a patrimoniului cultural şi natural de la Roşia Montană, precum şi
pericolul grav ce îl ameninţă a determinat includerea localităţii în programul european "7
Most Endangered - Europa Noastra". Campania 2013 ADOPTĂ O CASĂ generează
oportunităţi de conservare directă a clădirilor, atât de necesare Roşiei Montane, unul dintre
cele şapte cele mai periclitate situri şi monumente istorice din Europa.

Sursa:http://www.observatorulurban.ro/adopta-o-casa-la-roia-montana-incepe-o-nouacampanie-de-lucrari.html
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REVISTA ARHITECTURA
„ARHITECŢI ROMÂNI CREATORI DE PATRIMONIU CULTURAL” LA
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN DIN LONDRA

De prof. dr. arh. Olga Cristina Gociman
Arhitectura este un puternic formator de identitate naţională, de raportare la coerenţa
comunitară care ne marchează existenţa, educaţia, într-un mod subtil. Evidenţierea
dimensiunii ei formative şi estetice reprezintă un gest necesar de restituţie culturală şi
normalitate.
„Monumentele, ca și cărţile, sunt timp comentat” – spunea Mircea Eliade. Casele, străzile,
pieţele, parcurile unui oraş reprezintă un ţesut vital, difuz, în care ne naştem, ne jucăm,
învăţăm, iubim, muncim şi, uneori, murim, păstrându-l în substratul fundamental al
conştiinţei ca pe o permanenţă a apartenenţei, localizată spaţial şi temporal. Fiecare loc
înglobează o aspiraţie iniţială, transferă o istorie a edificării şi vieţurii, devenind pentru noi,
cei care îl ocupăm, o perpetuă mărturie şi revelaţie.
Identitatea spaţială este legată de trecutul, prezentul şi viitorul nostru. Cea mai mare
influenţă asupra identităţii spaţiale a individului o exercită trecutul său spaţial, deci cadrul
natural şi construit iniţial şi cunoaşterea spaţiului din copilărie.
Localizarea în spaţiul topo-climatic, orientarea, dominanta materialului, configurarea
spaţială şi conformarea decorativă conferă construcţiilor un anumit caracter. Asimilarea
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acestuia de către colectivitate îl investeşte cu o identitate care, în timp, îşi codifică
reprezentările şi semnificaţiile în ceea ce putem numi specificitate.
Asocierea specificităţii unor fenomene de redundanţă, de revalorificare, dă măsura a ceea
ce numim specific. Cele cinci trepte ale procesului de esenţializare sunt: particularitate,
caracter, identitate, specificitate şi specific-generalizat.

n cercetările lui Kevin Lynch despre oameni şi percepţia mediului construit, publicate în
cartea „Imaginea oraşului” el afirmă că fiecare poartă cu sine o hartă imagistică, „image
map”, o proiecţie mentală a realităţii, marcată de componente fizice, culturale şi psihosociale care configurează memoria spaţiului.
În acest context, evidenţierea acelor clădiri care au devenit în timp landmark-uri, valori ale
patrimoniului construit şi, implicit, ale patrimoniului mental este un demers necesar.
Uniunea Arhitecţilor din România a celebrat împlinirea a 120 de ani de organizare
profesională şi de învăţământ superior de arhitectură în cadrul Bienalei Naţionale de
Arhitectură Bucureşti – BNAB 2012, 15 octombrie-15 noiembrie 2012.
Sfârşitul secolului al XIX-lea, marcat de formarea statului naţional român modern şi de
edificarea instituţiilor sale publice a făcut necesară dezvoltarea unui corp profesional de
profil. Primii arhitecţi români au studiat arhitectura mai ales la Paris, la Ecole de Beaux Arts
şi apoi la Accademia di Roma. Un grup de 24 de arhitecţi ai timpului adunaţi după un
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concurs internaţional de arhitectură pentru Palatul Sinodal (câştigat de Dimitrie
Maimarolu) au format, la 26 februarie 1891, Societatea Arhitecţilor Români (SAR). Printre
ei se aflau Alexandru Orăscu, Alexandru Săvulescu, Ion Mincu, Grigore Cerchez, George
Sterian şi Dimitrie Maimarolu. Pe 15 octombrie 1892 înfiinţează, sub tutela proprie, o
şcoală particulară de arhitectură, care 5 ani mai târziu devine Şcoala Naţională de
Arhitectură, finanţată de stat, astăzi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”,
Bucureşti, aflată la peste 120 de existenţă.
Primul preşedinte al SAR a fost Alexandru Orăscu, iar primul rector al Şcolii de Arhitectură
a fost Ion N. Socolescu.
Expoziţia „Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural” prezintă cele mai importante
opere de arhitectură edificate în cei peste 120 de ani de activitate recunoscută. Creaţiile
prezentate formează patrimoniul cultural construit naţional, component al patrimoniului
cultural european. Expoziţia conţine peste 100 de panouri cu operele arhitecţilor români
construite între anii 1869 şi 1989. Conceptul acestei expoziţii este evidenţierea evoluţiei
temporale constante şi de calitate a spaţiului construit românesc indiferent de vicisitudinile
istoriei, războaie mondiale, schimbare de regimuri politice, crize financiare sau economice
Succesul pe care l-a avut în ultima vreme prezenţa României la Bienala de Arhitectură de la
Veneţia motivează suplimentar acest demers.
Schimburile internaţionale de studenţi din cadrul programelor „Erasmus” şi „Leonardo”,
cât şi programele internaţionale de practică profesională tip „I.A.E.S.T.E.”, au scos în
evidenţă atât calitatea școlii româneşti de arhitectură, cât şi faptul că ea nu este suficient
promovată pe plan extern.
Recunoaşterea diplomei emise de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”,
Bucureşti, de către Royal Institute of British Architects (RIBA), în 2005, reprezintă o
performanţă de excepţie a învăţământului românesc de arhitectură. În acest context,
vernisarea acestei expoziţii la Londra reprezintă o apreciere necesară.
Această expoziţie 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.Zbuciumul sec. al XIX-lea marcat
de mişcări revoluţionare şi formare de state naţionale şi-a pus amprentă şi asupra spaţiului
românesc.
Palatele boiereşti, primele instituţii, sunt proiectate de arhitecţi germani, austrieci, italieni
sau francezi, ca spre a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca urmare a apariţiei mişcărilor
de renaştere naţională, să apară arhitecţi români absolvenţi de marcă ai şcolilor europene.
Arhitecţii români câştigă concursuri, preiau comenzile unor proiecte mari. Primul arhitect
român recunoscut este Alexandru Orăscu, care construieşte în 1857-1869 Palatul
Universităţii din Bucureşti în stil clasic, extins ulterior de N. Ghika Budeşti, în 1927.
Simultan mari arhitecţi francezi contribuie la edificarea unor importante instituţii: Albert
Galleron şi Cassier Bernard – Palatul Băncii Naţională a României 1883-1885; Albert
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Galleron – Atheneul Roman 1888 şi Louis Gotterau – Palatul CEC 1896-1900; Paul Gotterau
– Palatul Bibliotecii Centrale.
Forţa unui tânăr arhitect roman, Ion Mincu (1852-1912), absolvent emerit a L’ecole de
Beaux Arts Paris în 1883, aduce în dezbaterea publică ideea arhitecturii naţionale, de
inspiraţie tradiţională. Foişorul casei ţărăneşti, cu stâlpi sculptaţi de lemn, relaţia plin-gol
specifică caselor de deal subcarpatice sau elementele decorative de ceramică colorată
smălţuită, arcele brâncoveneşti, brâul, frânghia răsucită de piatră, streşinile ajurate
amintesc de trecut. Casa generalului Al. Lahovary (1886) şi apoi Şcola Centrală de fete
(1890), Palatul administrativ Galaţi (1904), Banca Comercială Craiova (1906) sunt tot
atâtea valori ale curentului ce se va numi neoromânesc şi care a marcat o perioadă de peste
50 de ani.
Curentul neoromânesc capăta numeroşi adepţi: Petre Antonescu – Primăria Capitalei
(1906-1912), Grigore Cerchez – Palatul Şcolii de Arhitectură (1912-1927), Ghika Budeşti –
Muzeul Ţăranului Român (1912) sunt tot atâtea exemple relevante.
Sincronismul european, asimilarea unor frământări culturale, arta 1900, art-nouveau îşi au
realizări de marcă, Cazinoul din Constanţa – Daniel Renard (1910), Palatul Culturii Iaşi –
I.D.Berindei (1890-1926).
Revoluţia industrială, folosirea metalului şi a betonului armat în construcţii îşi găsesc în
Anghel Saigny – un promotor european – Peronul Gării de N – 1878, Podul Cernavodă
1890-1895, Hala de carne şi pește – Piaţa Unirii (demolată) 1919 certifică felul în care
structura se dezvoltă armonios, devenind arhitectură. Folosirea betonului armat la
silozurile din Constantă – 1889 tot de Anghel Saligny ne situează printre primele ţări
europene care au folosit betonul armat.
Arhitectura modernă – simplă, funcţională a lui Horia Creangă (Blocul ARO 1931, Halele
Obor 1959, Uzinele Malaxa 1940), Duliu Marcu (Palatul Guvernului, Academia Militară
1941), Octav Doicescu (Bloc Banloc 1934), Grigore Ionescu (Santoriul Toria 1935), G.M
Cantacuzino (Hotel Belona 1934) ne situează în avangarda mişcării europene.
Caracterul raţional al soluţiilor funcţionale şi constructive, articularea echilibrată a
volumelor, acurateţea detaliilor situează modernismul românesc în elita modernismului
european. Prezenţa unor personalităţi multiculturale ca Marcel Iancu (Vila Juster 1931),
arhitect şi artist plastic, dovedesc simbioza benefică între arte.
Literatura de specialitate consacra mari cărturari ca G.M. Cantacuzino, profesor de istorie şi
teoria arhitecturii, care alături de Octav Doicescu şi D.E. Miclescu au fondat
revista Simetria (1939-1947). G.M. Cantacuzino, profesor în teoria şi istoria arhitecturii, a
scris numeroase cărţi: Eseu despre Paladio; Impresii de călătorie; Arcade, firide şi lespezi;
Pătrar de veghe; Izvoare şi popasuri. Grigore Ionescu, unul dintre cei mai importanţi rectori
ai Şcolii de Arhitectură, a publicat prima istorie a arhitecturii româneşti în 1937 şi primul
ghid ilustrat al oraşului Bucureşti.
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De la stânga la dreapta: prof. dr. arh. Olga Cristina Gociman , prof. dr. arh. Viorica Curea, presedinte
UAR

Arhitectura de cult îşi are reprezentanţii ei marcanţi: Mihaescu Nae – Catedrala din Sulina
1911, Dimitrie Maimarolu – Biserica Armenească 1915, I. D. Trainasescu – Biserica Madona
Dudu 1928, Ionescu Berechet – Biserica Caşin 1937, I.D. Trainasecu – Catedrala din
Timişoara 1946, căutători, formatori ai unor spaţii ample de rugăciune ortodoxe.
„Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural” este un proiect în derulare, care
urmăreşte să evidenţieze şi contribuţia arhitecţilor din perioada comunistă (1948-1989)
care, indiferent de presiunile ideologice, au construit performant fiind continuatorii celor
două orientări anterioare, raţionalismul şi naţionalismul.
Acest fond metodologic în continuă prelucrare se va constitui în nucleul viitorului Muzeu al
Arhitecturii Româneşti Moderne şi Contemporane.
Aducându-ne aminte de zicerea lui G.M. Cantacuzino – că „Tradiţia înseamnă echilibru
critic” – apreciem parcursul acestui traseu arhitectural ca o acumulare valorică a forţei
creatoare a arhitecţilor români, generatoare de tradiţie şi cultură.
Sursa:http://arhitectura-1906.ro/2013/06/arhitecti-romani-creatori-de-patrimoniu-culturalprezentare-expozitie-londra/
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SPAŢIUL CONSTRUIT
NOUL COMPLEX SPORTIV ION OBLEMENCO DIN CR AIOVA - UN
OMAGIU ADUS SCULPTORULUI CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Proiectul noului stadion Ion Oblemenco din Craiova, cu o structura arhitecturala deosebita,
este considerat unul grandios, chiar daca inca nu se stie daca acesta va fi construit, studiile
de fezabilitate fiind in plina desfasurare. Conform planurilor, insa, stadionul se va intinde
pe o suprafata de o suta de mii de metri patrati si proiectul a fost facut public in urma cu 2
saptamani, cand primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat macheta noului
stadion. Arhitectii spun ca s-au inspirat, pentru designul acestui proiect, din lucrarea
"Domnişoara Pogany" a lui Constantin Brâncuşi.
Noul stadion va avea 40.000 de locuri, tribune acoperite, iar proiectul prevede şi panouri
fotovoltaice. "Am cuprins şi un stadion mic, pistă de atletism cu 5.000 de locuri. Va exista şi
un parc care să lege Sala Polivalentă de stadion, constituind un complex sportiv", a declarat
arhitectul Eugen Boieru, care a precizat că valoarea proiectului se va stabili în urma
încheierii discuţiilor cu furnizorii locali. La o prima estimare, costurile prevazute sunt in
jurul valorii de 80 milioane de euro. Arhitectul Viorel Constantinescu este cel care a
explicat ca sursa de inspiratie pentru formele alese a reprezentat-o opera Domnisoara
Pogany a lui Constantin Brancusi. Momentan, studiile de fezabilitate pentru acest proiect sunt
inca in desfasurare, abia luna viitoare urmand sa se decida demararea proiectului.
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Proiectul a prevazut pentru terenul de joc dimensiunile standard: 105m x 68m. Stadionul
va avea gazon natural, incalzit, irigat, drenat si ventilat. Gradenele sunt dispuse cat mai
aproape de terenul de joc, spectatorii avand la dispozitie locuri confortabile cu vizibilitate
optima, dispuse pe doua niveluri de tribuna si un nivel de boxe VIP cu loje.
Acoperirea tribunelor si protejarea spatiilor de sub gradene este rezolvata printr-un singur
element asemanator unei cupole, pornind in plan de la baza perfecta a unei elipse.
Importanta spatiului interior este amplificata prin forma acestei cupole deschise spre cer,
ritmata de „coastele” structurale iluminate arhitectural si invelite cu materiale
transparente si translucid/opace. Partile translucide ale acoperisului si cele transparente
compun zone de fatada cu forme dinamice, arcuite.
Materialele de acoperire au fost alese pornind atat de la nevoia de a proteja spectatorii in
conditii meteo nefavorabile cat si pentru a asigura cat mai mult din insorirea naturala
necesara intretinerii gazonului. In acelasi scop sunt prevazute si instalatii de fotosinteza
artificiala.
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Proiectul propune o abordare ecologica a mediului, prin utilizarea de materiale si
tehnologii cat mai putin poluante, prin constituirea unor surse proprii de energie verde
(celule fotovoltaice si pompe de caldura in puturi de adancime) si a unor surse proprii de
apa. Categoria stadionului este UEFA IV (cea mai importanta). Aici se vor putea organiza
meciuri de club din Liga I, din UEFA Europa League si UEFA Champions League si meciuri
ale echipei nationale sub egida FIFA si UEFA.

Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/stire/noul-complex-sportiv-ion-oblemenco-din-craiova-unomagiu-adus-sculptorului-roman-constantin-brancusi-object_id=13190
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SPAŢIUL CONSTRUIT
JURIUL INTERNAŢIONAL AL ANUALEI DE ARHITECTURĂ
BUCUREŞTI A PREMIAT CELE MAI BUNE PROIECTE DE
ARHITECTURĂ

Ordinul Arhitecţilor din
România, filiala București,
anunţă proiectele câștigătoare ale ediţiei 2013 a
Anualei de Arhitectură
Bucureşti.
Alegerile juriului au reflectat preocuparea pentru
concepte noi de arhitectură și au apreciat lucrările inspirate din vernacular și aduse în contemporaneitate, așa cum
este proiectul caștigător al
secţiunii Arhitectură, categoria Locuinţe: Casa Galaţi (foto).
Arh. Cristina Trofin și arh.
Andreas Oliver Heierle au
convins juriul prin transformarea creativă a casei
existente și crearea unor
curți interioare, păstrând
tipicul zonei şi aducând în
contemporan forme vernaculare specifice satului
românesc prin materiale
şi tehnici locale.
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Arhitecţii George-Mario
Kuibuș,
Laurenţiu
Coceangă, Viorel Zoicaș,
Ana-Maria Pop și Oana
Purice au luat premiul
secţiunii
Arhitectură,
categoria Social-Culturale (foto), pentru un
proiect de restaurant,
terasă şi club în
Constanţa.

Materialele brute de
construcţie utilizate, cărămidă, beton aparent,
lemn, alături de detaliile simple au creat un
echilibru potrivit unei
funcţiuni de divertisment și au convins
juriul.

Cea mai bună amenajare interioară a anului este realizată de arh. Constantin Goagea, arh.
Ştefan Ghenciulescu, Cristina Goagea, Mugur Grosu și Cosmin Caciuc. Lucrarea lor se
numește Case vechi, design şi ceva în plus și este o demonstraţie la nivel de concept şi
realizare pentru o intervenţie (fie ea şi temporară) într-un spaţiu cu valoare arhitecturală
bine conturată.
Poarta obiect care servește drept pergolă, panou publicitar și sistem de securizare creată
de arh. Robert Zotescu a luat marele premiu al categoriei Design de Obiect. Juriul a apreciat
ingeniozitatea porţii pliabile și folosirea sensibilă a materialului brut pentru o integrare
armonioasă în cadrul urban.
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Restaurarea şi consolidarea Bisericii „Sf. Ioan
Botezătorul”- Mănăstirea
Maxineni le-a adus premiul
pentru această categorie
arhitecţilor Daniel Hoinărescu și Călin Hoinărescu.
Proiectul prezintă o abordare completă raportat la
conceptele contemporane
de restaurare, iar calitatea
detaliilor reflectă o profundă cunoaştere şi analiză
a surselor istorice.

Cel mai bun proiect nerealizat este Amber Gardens, un ansamblu rezidenţial de vile pasive
din Comuna Tunari, judeţul Ilfov. Arh. Comănac - Andrei Păstorel, arh. Corina Alexandru și
stud. arh. Lorena Gheorghiu au oferit o rezolvare posibilă pentru ansamblurile de locuinţe
individuale într-un moment în care construcţia de locuinţe în România a luat forme
agresive de manifestare.
Președintele OAR-Bucureşti, arh. Mircea Ochinciuc, a acordat un premiu special arh. Radu
Teacă pentru amenajarea Galeriei de artă GALATECA.
Premiul pentru secţiunea „Opera Omnia” a fost acordat arhitectului Gabriel Tureanu.
Sursa:http://www.spatiulconstruit.ro/stire/juriul-international-al-anualei-de-arhitecturabucuresti-a-premiat-cele-mai-bune-proiecte-de-arhitectura-object_id=13183
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GÂNDUL.INFO
ZECE LUCRURI PE CARE NU LE ŞTIAI DESPRE ARHITECTUL ANTONI
GAUDI

În 25 iunie s-au împlinit 161 de ani de la naşterea arhitectului catalan Antoni Gaudi.
Gaudi a avut întotdeauna o fire explozivă. Chiar el spunea despre sine că singurul lucru pe
care nu l-a putut controla în viaţa sa a fost cumpătul. Pe de altă parte însă, Antoni
Gaudi era extrem de credincios, de nenumărate ori arătând că doar Dumnezeu şi natura îl
inspiră să lucreze.
„Aceia care folosesc legile naturii ca suport pentru lucrările lor colaborează, de fapt, cu
Creatorul”, spunea Antoni Gaudi.
Drept exemplu, Casa Batllo, despre care celebrul pictor Salvadori Dali spunea că îi crează
privitorului senzaţia că admiră „reflexiile norilor din timpul unui apus în apele unui lac”.
Totuşi, au fost şi voci care au criticat chiar cea mai celebră operă a lui Gaudi. Astfel, în
opinia scriitorului şi jurnalistului englez George Orwell, Sagrada Familia era „una dintre
cele hidoase clădiri din lume”.
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De altfel, istoricul britanic Gerald Brenan spunea că „nicio altă clădire din întreaga
arhitectură europeana a perioadei nu poate fi mai vulgară sau mai pretenţioasă” decât
biserica pe care Antoni Gaudi a ridicat-o în Barcelona.
Antoni Gaudi a început să lucreze la proiectul Sagrada Familia în 1882. Estimările iniţiale,
bazate pe tehnicile de construcţie de la începutul secolului al XX-lea, arătau că încheierea
lucrărilor va avea loc peste câteva sute de ani. Cu toate acestea, Gaudi şi-a dedicat ultimii 15
ani din viaţă exclusiv acestei construirii bisericii şi chiar ar fi spus în glumă: „Clientul meu
nu se grăbeşte”.
S-au împlinit 161 de ani de la naşterea „arhitectului lui Dumnezeu”
10 lucuri pe care nu le ştiai despre ANTONI GAUDI
1. Pentru că s-a îmbolnăvit în perioada adolescenţei, Antoni Gaudi a devenit vegetarian
încă de tânăr, la sfatul psihologului său.
2. Antoni Gaudi nu desena niciodată schiţe ale clădirilor pe care dorea să le construiască, ci
întotdeauna realiza modele 3D în miniatură. Astfel, spunea el, reuşea mai bine să transpună
în realitate imaginea pe care şi-o forma iniţial în minte.
3. Fiind o persoană extrem de credincioasă, Antoni Gaudi a fost cunoscut şi sub numele de
„Arhitectul lui Dumnezeu” („God’s Architect).
4. Primul proiect oficial pentru care a fost solicitat a fost proiectarea unor felinare pentru
iluminatul public. Acesta au fost amplasate în Plaza Real din Barcelona şi pot fi văzute încă.
5. Antoni Gaudi a fost singur întreaga viaţă.
6. Printre cei care i-au criticat opera în timpul vieţii s-a aflat şi celebrul pictor Pablo Picasso.
7. Deşi autorităţile s-au opus de multe ori proiectelor lui Antoni Gaudi, arhitectul a câştigat
totuşi premiul „Builing of The Year” pentru Casa Velvet.
8. Încă din perioada copilăriei a început să sufere din cauza reumatismului, motiv pentru
care de mult ori se deplasa călare pe un măgar.
9. Lui Antoni Gaudi nu-i plăcea să poarte pantofi noi, astfel că deseori îşi ruga fratele să-i
poarte încălţămintea până aceasta se uza puţin.
10. Antoni Gaudi era un catalan nationalist convins. În 1924, cu ocazia sărbătorii Diada des
Catalanes, a fost arestat pentru scurt timp pentru că a refuzat să vorbească în limba
spaniolă cu un poliţist.
Sursa: http://www.gandul.info/stiri/antoni-gaudi-zece-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-desprearhitectul-antoni-gaudi-11015819
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