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2014

şapte zile (12-18 martie), capitala Bavariei a fost din nou gazdă a reuniunii

meşteşugarilor şi nu numai. Am revenit după 14 ani cu mare plăcere la acest târg. De această
dată ca şi expozant, deoarece am îndrăznit cu ce putem oferi în acest moment să ,,ne arătăm în

lume” .

Legenda
B1 LOCUIRE + AMENAJĂRI

B3 BUCĂTĂRII / ACCESORII

-Artă şi design aplicat

-Bucătării/Dotări

-Bijuterii şi uneltele aferente

-Reţete culinare

-Artizanat vestimentar

(ştiinţa producerii aluatelor)

- Academii şi Galerii de Artă
B2

MEŞTEŞUG ŞI DESIGN

-Proiectare şi planificare
pentru birouri şi design de
obiecte
-Bucătării
-Living / Canapele
-Dormitoare
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B4 GRĂDINA
-Răsaduri
-Dotări

B4
Artizanat

Dotări pentru grădini
Saune şi băi

C2 – ARHITECTURĂ DE INTERIOR
-

Geamuri / uşi / wintergarden

-

Energie generabilă

-

Construcţii eficiente termic

-

Încălzire/ventilaţii
C3 CONSTRUCŢII ŞI TEHNICĂ

-

Unelte/utilaje

-

Dotări pentru ateliere

-

Geamuri / uşi / wintergarden
C4 GRĂDINA PREMIUM

-

Arhitectură peisageră (mostre)

-

Plante

-

Conferinţe de specialitate

Forum
Numai
cei care nu au avut curajul

să ridice un meşteşug de la zero nu
înţelege de ce nu am avut curajul
cincisprezece ani să ne prezentăm
în Germania cu lucrări din fier
forjat autentic. Aici meşteşugurile
nu au dispărut total după al doilea
Război Mondial. Este bineînţeles o
mare diferenţă şi în Germania între
ce

înseamnau

meşteşugăreşti

acum

breslele
nu

mai

departe decât al doilea război
mondial şi în prezent. Diferenţa
este uriaşă. De exemplu în 2004,
când am participat la cursuri de fier
forjat la Camera Meşteşugurilor din
Mainz am aflat că în 1945 în
Germania existau 80000 de fierari
iar în acel moment rămăseseră
numai 5000. Cu toate acestea
diferenţa dintre 5000 şi ZERO cât
mai putea găsi în România în 1989
este fantastică. Mă refer la fierarii
de artă, nu la forjarii care
lucrau

prin

socialiste.

fabricile

mai

şi uzinele
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Mulţi dintre aceşti forjari, numiţi şi
covaci, se mai găseau pe la sate,
pentru că mai existau cai care
trebuiau potcoviţi şi căruţe care
aveau nevoie de piese! Acei fierari
sau covaci, cum li se spunea, erau
fierari utilitari. Fierăria de artă este
cu totul şi cu totul de altă natură,
deoarece

implică

o

formare

culturală de care meseriaşii din
socialism nu au mai avut parte.
Ţara nostră şi ţările europene cum
este şi Germania deţinem un fond
construit istoric în cantitate mare.
Acesta este patrimoniul de care şi
ei şi noi avem neapărată nevoie şi
mai ales obligaţie morală să îl
îngrjim, pentru a-l putea lăsa la
rândul nostru moştenire. Se pune
întrebarea mai ales la noi cu cine să
o

facem

această

conservare?

Nemţii au cu ce şi cu cine, iar acest
târg o dovedeşte din plin.
Despre

meşteşugari

şi

despre ce înseamnă ele şi de cum
unii dintre ei contribuie la salvarea
fondului construit din România o să
aflăm în interviul pe care l-am
obţinut de la Wolfgang WEIGL,
maistru la o şcoală specială de
dulgheri.
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În

continuare

imagini

care

am

ales

câteva

mi

s-au

părut

sugestive pentru a ilustra zona în
care erau instalate standurile celor
care

îşi

etalau

talentele

meşteşugăreşti.

Acestea

erau

răspândite

pavilionul

B4.

Despre
pe

în

cele aflate in
amplasamentul

de peste

1300 mp,

C3,
generos
denumit
4

YoungGeneration le voi descrie în
articolul următor în finalul interviului
pe care am avut prilejul să i-l iau dlui Wolfgang WEIGL.
În

pavilionul

C4

pe

suprafeţe

generoase de sute de metri pătraţi
erau amenajate simulări de grădini
cu pavimente şi dotări specifice.
Aranjamentele florale de asemenea
impresionau

prin

varietatea

şi

fantezia lor.

Toate imaginile se găsesc pe link-urile:
http://we.tl/KL8U9Qqs7L
http://we.tl/2mA3BkIDlU
http://we.tl/D4yDHPDNit
http://we.tl/nrkbq9doQP
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INTERVIU

YoungGeneration
,,TÂNĂRA GENERAŢIE”
arh. Mircea ŢIBULEAC (Reporter) &Wolfgang WEIGL (W.W.)

Reporter :
Am fost săptămâna trecută şi aceasta la Internationale
Handwerksmesse München (Târgul Meşteşugarilor) în dublă calitate. Ca expozant în
primul rând şi în acelaşi timp de arhitect, membru în conducerea Uniunii Arhitecţilor
din România, nu am putut să nu observ lucrurile pozitive care se întâmplau în jurul
meu. Cea de-a doua calitate m-a făcut să îmi îndrept atenţia către acele sectoare ale
târgului, care prezintă activităţi în domeniul meseriilor tradiţionale, care stau la
dispoziţia conservării patrimoniului cultural şi în special a celui construit, care ne
interesează în mod direct. În finalul interviului voi face referire la aceste sectoare,
prin ilustrarea lor. Întâmplarea a făcut ca amplasamentul standului nostru să se afle
exact vis-a-vis de un amplu stand de peste 1300 mp, alocate unei reuniuni de
profesii din toate sectoarele de activitate, atât tradiţionale cu o vechime remarcabilă,
cât şi moderne şi contemporane. Cum este de înţeles, interesul meu s-a îndreptat
către cele tradiţionale, deoarece sunt cele care fac ca patrimoniu cultural construit
să aibă viitor, în sensul că este încredinţat tinerei generaţii (YoungGeneration).
Datorită acestui fapt, consider că pot să mă opresc cu mult interes asupra acestui
vădit interes al populaţiei germane pentru valoarea moştenirii pe care sunt interesaţi
să o lase cât mai intactă tinerilor săi cetăţeni. Nu ştiu dacă în acest sens sau cu
înţelesuri şi mai complexe este afişat la loc vizibil un banner pe care scrie: ,,Wir
zimmern mit Hand und Verstand”, (care tradus ar însemna : ,,Noi muncim
(dulgherim) cu mâna şi cu creierul”). Tot atât de important mi se pare şi îndemnul
care este adresat tinerilor: ,,NIMM DEINE ZUKUNFT IN DIE HÄNDE” (,,IA-ŢI
VIITORUL ÎN PROPRIILE MÂINI“). Sloganul mi se pare extrem de sugestiv, deoarece
cum spuneam îndemnarea practică a meşteşugarului trebuie dublată de o cultură pe
măsură. Profit de disponibilitatea şi bunăvoinţa d-lui Wolfgang WEIGL, şeful
standului cu dulgheri, care face parte din programul numit generic
YoungGeneration, ca să lămuresc o serie de aspecte, care le consider de interes
pentru cei care vor citi buletinul nostru informativ. Îl invit şi acceptă cu plăcere să
răspundă la câteva întrebări.
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Cine sunteţi d-le WEIGL, pe cine reprezentaţi la IHM şi de câţi ani sunteţi
prezent la acest târg specializat?
W.W. : De 22 de ani conduc formarea tinerilor pentru breasla dulgherilor din

München şi din împrejurimi. Aceştia după sistemul german au următorul program
de formare: timp de trei ani fiind angajaţi la o firmă din domeniul respectiv de
activitate sunt obligaţi ca de trei ori câte trei săptămâni în fiecare an să meargă la
cursurile teoretice ale şcolii profesionale.În această şcoală profesională, tânărul face
numai cursuri teoretice de cunoştinţe generale în domeniul meseriilor. Pentru a
preîntâmpina o limitare a orizontului profesional datorită specializării firmelor la care
sunt angajaţi pe o anumită zonă de activitate, ucenicii au obligaţia ca de patru ori
câte două săptămâni să se pregătească multilateral în domeniul lor de activitate la o
şcoală care aparţine unei bresle, respectiv dulgherilor, cum este cazul meu. În
şcoală am calitatea de maestru dulgher. La IHM sunt prezent de 20 de ani având
obligaţia de a informa vizitatorii despre activitatea specifică a dulgherilor, având ca
prioritate explicarea tainelor meseriei şi a frumuseţii ei, elevilor care sunt tentaţi să
pornească pe această cale. Pe parcursul zilelor de târg la standul nostru acordăm
de asemenea consultaţie privind materialele de construcţie fără să facem reclamă
niciunei firme anume. În general sfătuim vizitatorii ce soluţie ar fi mai bună în
situaţia lor care sunt pe cale de a realiza o investiţie sau de a conserva o clădire
veche.
R. : Din prima noastră discuţie de acum câteva zile când am avut onoarea să vă
cunosc, am înţeles că activitatea dvs. a fost utilă şi apreciată şi la noi în România.
De asemenea am înţeles că vă pregătiţi să reveniţi în luna mai în România. Unde
vă veţi desfăşura activitatea, pentru cât timp, şi ce o să faceţi acolo?
W.W. : Sunt invitat timp de 3 săptămâni în satul METIŞ, din judeţul Sibiu, care se

află pe valea Hârtibaciului, unde am mai fost şi anul trecut. Acolo va fi o reuniune
de ucenici din mai multe spacialităţi profesionale, toţi din Germania. Obiectivele pe
care o să le abordăm vor fi: Casa Parohială a Bisericii Evanghelice C.A., căminul
cultural şi şcoala. Lucrările pe care o să le facem constau în restaurarea şi
conservarea acestor construcţii care fac parte din patrimoniul cultural construit al
satelor transilvănene. Pentru a ilustra mai în detaliu lucrările care vor urma vă pun
la dispoziţie două volume din raportul întocmit anul trecut pentru partenerii implicaţi
în acest proiect. Proiectul poartă numele de: ,,Das Projekt Bestandserhaltung
Kirchenburg Mardisch” (Proiectul de restaurare a bisericii fortificate din METIŞ”).
Istoria acestui proiect îşi are începuturile în anul 2009. Din 2010 au fost implicaţi :
Comunitatea Europeană prin programul ,,Leonardo da Vinci”, guvernul de stat
bavarez, Asociaţia bavareză pentru pentru formarea meşteşugarilor din construcţii,
Fundaţia Meşteşugarilor pentru Construcţii şi confecţii din lemn şi Donat Müller. În
România am primit sprijin din partea arhitectului Jan Hülsemann şi a restauratoarei
Henriette Lemnitz cu experienţă în domeniul monumentelor istorice. Pentru
obţinerea autorizaţiei necesare, îm vederea intervenţiilor pe care urmau să le facem
s-a ocupat Biroul pentru Biserici Fortificate din Sibiu. Ca şi gazdă am avut ajutor din
partea d-lui Fritz Roth şi a Asociaţei Saşilor din Germania emigtaţi din satul METIŞ.
(Puteţi

viziona

conţinutul

celor

două

volume

ale

raportului,

accesând

:

http://we.tl/D8p3Zk6Sa9
R. : Cum v-aţi simţit în România şi unde credeţi că ar trebui să fim şi noi
interesaţi să punem accentul pentru ca bogatul patrimoniu cultural
construit pe care îl avem să fie conservat şi valorificat pe viitor? Ce aţi
constatat că nu funcţionează în România şi dimpotrivă, ce aţi remarcat că
se întămplă pozitiv la noi în ţară?
W.W. : Înainte de a pleca în România tensiunea aşteptării era foarte

mare,deoarece nu ştiam ce ne aşteaptă. Nici unul dintre cei şaptezeci membri ai
grupului nu mai fusese în România până atunci.Înainte de a pleca în România
tensiunea aşteptării era foarte mare, deoarece nu ştiam ce ne aşteaptă. Nici unul
dintre cei şaptezeci membri ai grupului nu mai fusese în România până atunci.
Ajunşi acolo am fost plăcut impresionaţi de peisaj şi de aspectele culturale pe care
le-am întâlnit. Ospitalitatea locuitorilor ne-a copleşit. Scopul proiectului nostru de a
da un exemplu de cum se poate creea un centru cultural şi de recreere pentru
reabilitarea şi reconversia unor clădiri din patrimoniul cultural construit istoric şi
adăugarea unor construcţii noi.În acest mod populaţia autohtonă va avea un motiv
în plus să rămână şi să locuiască în condiţii optime fără ca să mai fie tentaţi să-şi
părăsească locurile natale.
R. : Din punctul dvs. de vedere pe linia conservării meşteşugurilor, ar
exista posibilitatea stabilirii unei punţi culturale, între România şi
Germania?
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Am înţeles că deja cunoaşteţi sau chiar aţi colaborat cu fundaţia Heritas din Sibiu.
Personal în calitate de preşedinte (2001-2006) al Filialei Ordinului Arhitecţilor, de
manager al firmei AXIS GRUP, şi mai recent din 2011 în calitate de preşedinte al
Filialei UAR Sibiu, am avut strânse relaţii de colaborare cu Proiectul German Biroul
de Consultanţă pentru Zona Istorică GTZ şi din 2008 cu Fundaţia HERITAS despre
care vorbim.
În ce a constat colaborarea dvs. cu fundaţia HERITAS şi dacă pe viitor ea
va fi continuată. Sub ce formă?
W.W. : Personal nu am colaborat încă concret cu Fundaţia Heritas care este foarte

interesată într-o colaborare, deoarece noi avem parteneri de încredere în străinătate
care ar fi necesari punerii în practică a programelor pe care ea le are în desfăşurare.

R. : În finalul interviului, mulţumindu-vă pentru amabilitatea de a mi-l
acorda, vă rog să vă exprimaţi un punct de vedere final. De asemenea mă
interesează să aflu în ce măsură colaboraţi cu arhitecţii şi mai ales, ce
aşteptări aveţi de la generaţiile viitoare de arhitecţi?
W.W. : În paralel cu activitatea mea de bază care constă în şcolarizarea ucenicilor

am şi calitatea de expert în domeniul construcţiilor. În această calitate am deseori
contacte cu arhitecţii, din păcate în sens negativ, deoarece marea majoritate a
greşelilor constatate le expertiză se datorează unor proiecte eronate. Erorile de
proiectare, în opinia mea, se datorează în mare măsură lipsei de experienţă practică
în formarea profesională a arhitecţilor. Vina eşecurilor în unele construcţii, sincer
vorbind, nu aparţine numai arhitecţilor. De asemenea o parte din eşecurile
constatate în construcţiile expertizate se datorează şi lipsei de experienţă practică
din partea conducerii şantierelor.
De asemenea sunt ferm convins că fiecare student la arhitectură,
obligatoriu înainte de a intra la facultate trebuie să urmeze un tip de formare
practică într-un meşteşug. Acest lucru ar avea ca rezultat faptul că am ajunge să
vorbim ,,aceiaşi limbă”. Mulţi arhitecţi ar avea o imagine mai bună ca şi profesionist,
dacă ar aplica în proiectele construcţiilor experienţa şi sfaturile inginerilor din
celelalte specialităţi care concur la realizarea enei construcţii.

R. : Mulţumesc pentru plăcuta şi mai ales utila conversaţie pe ca am avuto împreună şi aştept cu nerăbdare a doua întâlnire pe care sper să o avem
în luna mai în România.
Îl las pe d-nul WEIGL să-şi reia activitatea şi voi face un tur foto în standul
YoungGeneration ca să surprind pe peliculă şi alte aspecte din celelalte standuri.
Constat că în fiecare zi aici se desfăşoară o activitate intensă în care miile de tineri
vizitatori sunt invitaţi să ia contact direct
cu atelierele instalate aici. Mi se pare interesantă reprezentarea întregii
game de îndeletniciri atât meşteşuguri tradiţionale, cât şi meserii moderne şi chiar
foarte noi. Există permanent un concurs numit ,,BERUFE – RALLYE” ( ,,Cursa
meseriilor”). La fiecare stand se organizează demonstraţii practice dublate de
informaţii date celor care participă la cursă. Pe un talon A5, tânărul care se înscrie în
concurs trebuie să treacă obligatoriu pe la zece standuri. El are aici două sarcini: să
efectueze o acţiune ce este specifică acelei meserii şi să răspundă corect la o
întrebare. Dacă trece testul, obţine o ştampilă pe talon. După terminarea turului
introduce talonul într-o urnă. Miza care este în joc mi se pare foarte atractivă pentru
un tânăr adolescent, deoarece zilnic, în fiecare oră, între orele 11:00 şi 15:00 se
câştigă un iPod şi zilnic la ora 15:00 o tabletă PC. Scopul acestui efort pe care îl face
Ministerul de Stat pentru Industrie, Infrastructură, Transporturi şi Tehnologie din
Bavaria este îndreptat în a informa cât mai complet pe un tânăr care a ajuns la
vârsta orientării profesionale. Din această cauză instructorii de la fiecare stand sunt
ucenici în acea meserie. Am remarcat entuziasmul cu care aceştia se achită de ce li
s-a încredinţat şi de a arăta copiilor ce au învăţat ei. În acest fel legătura spirituală
este garantată şi dragostea pentru meserie se transmite garantat. Am urmărit şapte
zile, oră de oră, cum iniţiativa guvernului bavarez are succes ! Cu toate că acest
articol este încadrat în rubrica INTERVIU, mi-am dat seama că este vrednic pentru a
fi un SEMNAL ! Da, un semnal pe care îl lansez tuturor cititorilor buletinului nostru
informativ, deoarece am convingerea pe care o traduc zilnic în practică că de noi toţi
depinde soarta noastră pe viitor. Dacă de noi nu ne pasă, suntem însă datori să ne
preocupe viitorul copiilor noştri şi de ce nu a nepoţilor noştri. Sunt bunic şi din
această cauză mă frământă viitorul lor. SĂ AUZIM NUMAI DE BINE !

Link video http://we.tl/PCOBqZrAQS
Link foto http://we.tl/9vQ7H5p8ee
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I.D.E.E.A – SPECTACOL MARCA ,,BECOME”
De Natalia JIAN
În luna martie publicul sibian s-a
putut bucura de o serie de concerte şi
spectacole oferite de Compania de Teatru
Become. Amuzament, muzică, dans, dar şi
o lecţie de educaţie civică, asta au oferit
30 de tineri talentaţi din 7 ţări, începând
cu ora 17:00, în Piaţa Mică din Sibiu, prin
spectacolul de stradă – I.D.E.E.A.
Spectacolul

este

un

“Involving

Youth

in

produs

al

proiectului

Democratic

European

Election and an Activ civic life” – proiect finanţat
prin programul Tineret în Acţiune.
Spectacolul a fost animat de muzică şi de dans.
Una dintre piese a fost ,,Don’t worry, be happy”,
ca o dovadă de bucurie pentru susţinerea
mesajului central : cel de participare activă a
tinerilor

la

alegerile

democratice

europene

pentru promovarea unei vieţi active din punct de
vedere civic: ,,A vota sau a nu vota – aceasta

este întrebarea şi e tocmai cea care ne
îndeamnă a gândi. Aici se află acea îndoială care
îi dă durerii o viaţă atât de lungă”.
Momentele amuzante au colorat reprezentaţia
celor de la Become. Deşi mesajul promovat este
unul care presupune seriozitate, maniera de
prezentare a acestuia a fost una umoristică.
Pentru că a fost un spectacol stradal, cei
prezenţi au fost implicaţi şi ei în poveste, la un
moment dat actorii au oferit câte un măr
spectatorilor.
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O altă manifestare culturală marca Become este
şi evenimentul de joi, 20 martie de la ora 20:00,
la ADORE, când se va juca one man show-ul
,,Tâlharul bun la suflet”, spectacol susţinut de
Adelin Ilie, după un text tradus de Cristi Juncu,
în regia lui Laurenţiu Blaga. Vineri, 21 martie de
la ora 20:00 va avea loc un spectacol de
improvizaţie inedit, pe teme alese de public
,,Impro Show”. Acesta va fi susţinut de Adrian
GRIGORAŞ, Radu TUDOSIE, Miky PAICU, Adelin
ILIE, Cătălin GRIGORAŞ şi Marius TUTA la pian.
Show-ul de improvizaţie revine după o pauză de
aproape şase luni.
Actorii vor juca pentru prima dată în
formula aceasta. Spectacolul se anunţă unul
plin de umor, amuzament şi emoţie. ,,Râsul
este

garantat

de

organizatori,

şerveţelele

trebuie să le aduceţi dumneavoastră”, a spus
Cătălin Grigoraş, actor şi director al Companiei
de Teatru Become.
O altă surpriză pregătită Compania de Teatru
Become este concertul trupei ,,Dreamcatchers”,
susţinut de Radu Radu Nechifor (nai) şi Teodora
la voce.
Cei

care

sunt

manifestări,
rezervare

interesaţi

sunt
la

invitaţi

numărul

de
să
de

aceste
îşi

facă

telefon

0745261751, iar biletele se pot cumpăra
de la Centrul de Tineret din str. Nicolae
Teclu, nr 41.

Link foto http://we.tl/byrk5gGcsB
Link video http://we.tl/ar77jhAfkA
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Turnul Sfatului

NUME ȘI FAPTE DE GLORIE
de arh.Dorin Boilă
Până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Regatul României a fost
binecuvântat cu o elită de nivel european – personalități din absolut toate
domeniile vieții economice, sociale și culturale, care au activat în țară și au
contribuit la ridicarea ei pe cel mai înalt nivel de dezvoltare cunoscut (și
neegalat) până la ora aceasta! Cu studii și doctorate în cele mai avansate
state ale lumii civilizate, acești corifei ai științei și culturii românești s-au
întors, fără excepție, să-și dăruiască energia neamului în care s-au născut!
Ba și-au mai adus și prieteni din profesiunea fiecăruia, pentru că în
interbelic Regatul Român era o țară favorabilă imigrării și dezvoltării
profesionale pentru oameni din Europa de vest…
Simt nevoia să reamintesc despre o personalitate precursoare a constelației glorioase din interbelic: SPIRU
HARET – doctor în matematici la Paris (1878), devenit timp de peste 10 ani ministru al Instrucțiunii Publice
și Cultelor și care a organizat impecabil structura învățământului primar și liceal (după primele 4 clase, cei
mai buni intrau pentru 8 ani la liceu, deci corespunzător claselor de azi a V-a / a XII-a).
Tot Haret a instituit examenul de bacalaureat ( la mai multe materii și deschis asistenței publice), a scris
manuale și a predat în învățământul superior. Rezultatele acestei organizări naționale s-au văzut tocmai în
perioada interbelică!
Un adevărat al doilea Haret în cultura românească a fost DIMITRIE GUSTI, personalitate din acea galerie
ilustră care, sub domniile Regilor Ferdinand și Carol al II-lea, au ridicat țara între cele mai dinamice
economii europene. Gusti a fost acela care a sistematizat și întemeiat instituțional sociologia românească,
pornind faimoasele în toată lumea „campanii monografice” pentru studierea și ridicarea civilizațională a
zonei rurale românești; a întemeiat (după primul război mondial) Muzeul Satului din București, Institutul
Sociologic Național, a coordonat Enciclopedia României și a organizat întemeierea de cămine culturale în
toate centrele de comună ale țării !!
Este foarte important să avem o privire lucidă asupra acestei jumătăți de țară care este încă populația de la
sate! (aproape jumătate ca număr, dar mult mai mult ca suprafață !). Privirea și evaluarea zonei rurale o fac
oamenii noștri (cititori de ziare/internet) mai ales dinspre oraș, din atmosfera informațională urbană.
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În țările est-europene această evaluare este tarată din cauza specificului acestor țări,care, acum nici o sută
de ani, aveau peste 80% populație rurală.
Problemele s-au acutizat din momentul în care, în respectivele țări, a început răsturnarea balanței, în timp
istoric foarte scurt: între o treime și chiar jumătate din populația rurală a fost dislocată din sate și înghesuită
în cartierele de blocuri de la marginea comunistă a orașelor – în primii 20-25 de ani de la ocuparea țărilor de
către armata sovieto-rusă…
Pentru ca, la finele secolului 20, acest procent să ajungă la jumătate (cazul României) și la 2/3 (cazul R.D.G.
și Cehoslovacia) din totalul populației rurale !! În documentele de analiză/condamnare a comunismului nu se
dezbat aceste inginerii sociale voluntariste, dezvoltate înafara cursului demografic și economic firesc – și
care au consecințe pe termen lung, pentru mai multe generații – evident, nu în favoarea populației și nici în
favoarea procesului urbanistic !!
Lumea românească de astăzi, care mai este atentă la fenomenele sociale ce au loc chiar sub ochii noștri,
simte decăderea satului românesc, care înseamnă și imposibilitatea gestionării eficiente a teritoriului rural în
general… Dacă în vremea lui Gusti cca 80% din populația României trăia în sate, astăzi acest procent a
scăzut la o medie de 40%, în județul Sibiu el fiind chiar de cca 31%... Din această perspectivă, zona rurală
este din ce în ce mai valoroasă, atât patrimonial cât mai ales strategic-economic!
Întorcându-ne la numele glorioase ale generațiilor interbelice, trebuie amintit și discipolul și colaboratorul lui
Dimitrie Gusti, sociologul ANTON GOLOPENȚIA, care, în urma armatelor române aflate în campania din
răsărit a celui de-al doilea război mondial, a descoperit și studiat mulțimea de așezări românești din stepele
dintre Nipru și Volga – apărute în urma giganticei transhumanțe a păstorilor noștri dincolo de hotarele
Basarabiei !!! Iată ce legătură avem noi tocmai cu regiunea disputată azi între Rusia și Ucraina, cuprinsă
acum între Nipru și Don…
Am păstrat ca încheiere câteva dintre regulile de viață și de muncă spirituală pe care ni le-a lăsat D. Gusti:
- Ceea ce hotărăște soarta unei vieți este CREDINȚA în scopul căruia ți-ai închinat viața!
- Datoria socială a unui intelectual este de a practica cultul științei pentru știință, dar și de a cultiva ȘTIINȚA
PENTRU ȚARĂ!
- Am gândit SERVICIUL SOCIAL OBLIGATORIU la sate (legiferat și aplicat între 1935-39), pentru oricine
vrea să profeseze în țara românească – șase luni să-și îndeplinească fiecare această datorie către neam!
- Patria este MĂSURA TUTUROR LUCRURILOR!
Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/24723/nume-si-fapte-de-glorie.html
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UAR
REZULTATELE JURIZARII CONCURSULUI UAR PENTRU ACORDAREA DE
FINANTARE PROIECTELOR CULTURALE DIN FONDUL "TIMBRUL
ARHITECTURII"

La sesiunea din martie 2014 au fost depuse 47 de cereri de finantare. Suma totala solicitata a
fost de 1.619.369,25 lei in conditiile unui buget alocat de 275.000 lei.
In urma analizei, au fost selectate cu propunerea de finantare:
proiect: Publicare carte/volum de cercetare "Proiectul feroviar romanesc (1842-1916)", autor arh. Toader
Popescu
operator cultural: Fundatia pentru arhitectura si urbanism Simetria
suma slicitata: 39 290
suma propusa de Comisie: 25 000
punctaj: 32,2
proiect: Dictionar al arhitecturii romanesti moderne (sec. XIX, XX, XXI), literele D-H
operator cultural: Asociatia Bucurestiul meu Drag
suma slicitata: 27 090
suma propusa de Comisie: 18 000
medie punctaj: 32,6
proiect: Cartea "Regionalismul în arhitectura secolului 20" - autor Adrian Mahu
operator cultural: Centrul european de studii Covasna - Harghita
suma slicitata: 40 000
suma propusa de Comisie: 25 000
medie punctaj: 31,4
proiect: Curs de specializare in reabilitarea patrimoniului construit
operator cultural: Fundatia Transilvania Trust
suma slicitata: 14 600
suma propusa de Comisie: 14 600
medie punctaj: 40,2
proiect: Editarea si tiparirea monografiei "Stirbey - resedinte, mosii, imobile", autor drd. Oana Marinache
operator cultural: Asociatia Art Conservation Support
13

suma slicitata: 39 200
suma propusa de Comisie: 25 000
medie punctaj: 32,6
proiect: Regenerare rurala la Sona - atelier fierarie traditionala
operator cultural: Fundatia Culturala "Negru Vodă"
suma slicitata: 39 263
suma propusa de Comisie: 26 000
medie punctaj: 33,4
proiect: Restauratori români: Arhitectul Horia Teodoru - 120 de ani de la naştere
operator cultural: Institutul National al Patrimoniului
suma slicitata: 35 932
suma propusa de Comisie: 19 400
medie punctaj: 30
proiect: Monumente Uitate 2014 - Ansambluri boiereşti din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea
operator cultural: Asociatia Arche
suma slicitata: 32 540
suma propusa de Comisie: 23 000
medie punctaj: 35
proiect: Cincinat Sfinţescu, întemeietor al urbanismului românesc şi reputat profesor al Şcolii de
Arhitectură din Bucureşti
operator cultural: Asociatia pentru Tranziţie Urbană
suma slicitata: 46 580
suma propusa de Comisie: 25 000
medie punctaj: 31,6
proiect: Arhiva de relevee a studentilor arhitecti
operator cultural: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"
suma slicitata: 39 800
suma propusa de Comisie: 26 000
medie punctaj: 32,8
proiect: Adoptă o Casă la Roşia Montană - campania 2014
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operator cultural: Asociaţia Aurarilor „Alburnus Maior"
suma slicitata: 34 350
suma propusa de Comisie: 23 000
medie punctaj: 32,6
proiect: Bienala Naţională a Studenţilor şi Tinerilor Absolvenţi de Arhitectură, Urbanism şi Interior
operator cultural: Asociaţia Română a Tinerilor Arhitecţi
suma slicitata: 39 500
suma propusa de Comisie: 25 000
medie punctaj: 31,6

Membrii comisiei:
- Arh. Sanda Ignat, Bucuresti (președinte);
- Arh. Aurel Botez, Bucuresti;
- Arh. Liliana Roşiu, Timişoara
- Arh. Vasile Mitrea, Cluj - Napoca;
- Arh. Radu Ionescu, Craiova
- Arh. Nicolae Lascu - delegat din partea Senatului UAR, membru al Comisiei culturale, fara drept de vot;
- Arh. Peter Derer - delegat din partea Senatului UAR, membru al Comisiei economice, fara drept de vot.
Eventualele contestaţii se depun, în scris, la secretariatul UAR (str. Dem. Dobrescu nr. 5,
Bucureşti, sector 1) până în data de 19 martie, ora 16,00. Propunerile CSEP urmează a fi
supuse aprobării Senatului UAR în data de 21 martie 2014.

Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/rezultatele-jurizarii-concursului-uar-de-finantarea-proiectelor-culturale-2014.html
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DES LIVRES À VENIR, L’AVENIR DES LIVRES“

– ROMÂNIA LA
SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA PARIS

România va fi prezentă, în perioada 21-24
martie 2014, la cea de a 34-a ediţie a Salon du
Livre, cel mai important eveniment editorial din
Franţa, cu un stand organizat de Institutul
Cultural Român, având tema „Des livres à venir,
l’avenir des livres“.
Evenimentele propuse de Institutul Cultural Român vor
pune în valoare patrimoniul literar românesc și,
totodată, vor oferi o perspectivă asupra evoluțiilor
literare și editoriale actuale din România. Programul
românesc va include dezbateri, lansări de carte și
întâlniri

la

care

vor

participa

editori,

scriitori,

traducători, profesori universitari, jurnaliști români și
francezi etc., propunând publicului o ofertă culturală
diversificată. Criteriile avute în vedere la alcătuirea
programului și, implicit, a listei invitaților, au fost
următoarele:

1. Cărți (și autorii acestora) apărute în spațiile de limbă franceză în ultimul an; 2. Scriitori tineri (până la
vârsta de 35 de ani); 3. Scriitori, editori și analiști din Republica Moldova; 4. Istorici și critici literari, editori,
traducători, precum și alți comentatori ai fenomenului literar românesc; 5. Reprezentanți ai altor arte care
folosesc și suportul hârtiei tipărite.
Dintre dezbaterile organizate menționăm: „Avangardă şi modernitate“, „Ezoterism şi sacralitate în lumea de
azi“, „Les livres à venir, l’avenir des livres“ (Cărțile viitorului, viitorul cărții), „Livres français, lecteurs
roumains / Livres roumains, lecteurs français“ (Cărți franceze, cititori români / Cărți românești, cititori
francezi), „Realitate şi ficţiune în sport. O altă scriitură?“, „Présences de la peinture contemporaine
roumaine en France“ (Pictori contemporani români în Franța). Locuri importante în program vor avea masa
rotundă consacrată literaturii scrise de autorii tineri și dezbaterea despre perspectivele de integrare
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europeană a Republicii Moldova – la acest din urmă eveniment fiind prezent și E.S. Domnul Oleg Serebrian,
scriitor, Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în Franţa.
Printre invitați se numără scriitori, artiști, critici, jurnaliști, traducători și alte personalități culturale: George
Arion, Sylvain Audet, Iulia Badea Guéritée, George Banu, Tudor Banuş, Jean-Pierre Brach, Roxana Bauduin,
Linda Maria Baros, Michel Carrassou, Al. Călinescu, Magda Cârneci, Corina Ciocârlie, Cosmin Ciotloș, Florica
Courriol, Benoît-Joseph Courvoisier, Augustin Cupșa, Mark Despot, Reginald Gaillard, Michel Gavaza, Dinu
Flămând, Dominique Ilea, Anna Keszeg, Miron Kiropol, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Adrian Mihalache,
Vlad Moldovan, Bujor Nedelcovici, Radu Naum, Danielle Nees, Basarab Nicolescu, Luca Niculescu, Marily le
Nir, Jean-François Pérés, Bruno Pinchard, Lakis Proguidis, Jacques Rancourt, Petre Răileanu, Paula
Romanescu, Claudiu Soare, Dumitru Țepeneag, Nicolae Tzone, Cristian Robert Velescu, Olimpia Verger,
Alain Vuillemin, Matei Vişniec ș.a.
Și anul acesta, la standul României vor fi expuse volume publicate de peste treizeci de edituri din spațiul
editorial autohton, multe dintre acestea putând fi achiziționate, grație parteneriatului cu Librăria Libris din
Brașov.
Cel mai rapid caricaturist din lume (conform Cărții Recordurilor), celebrul artist român Ștefan Popa-Popa’s,
va fi prezent la standul românesc, unde va realiza portrete „la minut“. De asemenea, Ambasada României în
Franța – Palais de Béhague – va găzdui expoziţia „Anthropo-satire | Arts visuels“ aparținând artistului. Tot la
standul României, scriitorului Luis Mizon îi va fi acordat Premiul internaţional de literatură francofonă
„Benjamin Fondane“.
Ca în fiecare an, reprezentanți ai Centrului Național al Cărții din cadrul ICR vor avea întâlniri cu editorii, în
vederea promovării programelor de traduceri: Translation and Publication Support Programme (TPS)
și Publishing Romania.
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/03/des-livres-a-venir-lavenir-des-livres-romania-la-salonulinternational-de-carte-de-la-paris/

TEHNOREDACTARE
Natalia JIAN
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