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Filiala Judeţeană Sibiu a UAR nu răspunde de informaţiile prezentate în
articolele preluate din ziare. Întreaga răspundere o poartă autorii
acestor articole sau, după caz, redacţia.
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
SIBIEL – CULTURĂ CONSTRUITĂ

Text: Arh. Dorin Boilă
Foto: Arh. Victor Moraru
În zilele de 18 și 19 oct. s-a desfășurat un seminar internațional în județul Sibiu, cu tema
POLITICI PUBLICE ȘI INIȚIATIVĂ PRIVATĂ. Organizatori au fost Fundația HERITAS din
Sibiu și echipa ATU București, prin proiectul european „VivaEastPart.”
Prima zi s-a desfășurat în Sibiel, vechi sat turistic al Mărginimii sibiene, unde s-au ținut
expuneri despre politicile publice ale guvernului României, legate de zona rurală,
patrimoniul construit și despre inițiativele private care interferează cu acestea. Au
participat delegați străini din Austria (asociația ptr. cultură construită LANDLUFT, arh.
Mirela Weber, stabilită acolo dar crescută și cu facultatea făcută în România) și din Italia
(asociație a trei comune din apropierea orașului Bari), alături de reprezentanți ai școlii de
arhitectură – arh. Liviu Ianăși, reprezentanți ai administrației centrale, județene și locale
din mai multe județe, arhitecți specializați în zona rurală, mici întreprinzători din zonă,
reprezentanții GAL valea Hârtibaciului și GAL Mărginimea Sibiului, chiar și studenți de la
facultatea de agricultură, ecologie și chimie alimentară din Sibiu, care sunt în cercetare în
zona Sibiel.
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Arhitecții vorbitori au prezentat problemele zonei rurale astăzi și sincopele comunicării cu
clienții, ad-ția și constructorii. Echipa „Asociației pentru tranziție urbană” a vorbit despre
proiectul lor de revitalizare a văii Hârtibaciului și despre metodele de punere în dialog a
actorilor acestor procese urbanistice, socio-demografice și legislative.

Numeroșii primari de comune prezenți, împreună cu dl. Răcuciu, ca primar al Săliștei fiind
și o bună gazdă, au prezentat punctele de vedere ale conducerii comunelor, în relație cu
proiectanții, cu nevoile și fixațiile sătenilor, cu piedicile din legislația foarte deficitară.
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S-au atins foarte multe puncte esențiale din aceste desfășurări tipice zonei rurale
românești, și s-au discutat și bune practici din Austria și sudul Italiei, iar a doua zi au fost
vizitate și cîteva puncte cu reușite în valorificarea patrimoniului rural specific Transilvaniei
de sud – moara veche din Hosman, Biertanul și centrul de producție bio de la Saschiz. Un
singur punct mi se pare că a lipsit din dezbaterea celor 2 zile – moștenirea spirituală
creștină și valorificarea ei astăzi, tocmai în condițiile sfidării demografice, a deficitului de
democrație și de solidaritate comunitară !
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
IMAGINI
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC!TRANS(A)PARENŢE
PALATUL ŞTIRBEI & PALATUL MOGOŞOAIA
– PARTEA A II – A

Material de arh. Mircea ŢIBULEAC

Fundaţia Arhitext design desfăşoară până în 27 octombrie, la Palatul Ştirbei şi Palatul
Mogoşoaia, Trienala de Arhitectură East Centric, 'Trans(a)parenţe', una dintre puţinele
trienale de arhitectură din Europa.
În această parte a doua rezervată Trienalei , ne vom concentra pe evenimentele avute loc în
perioada 11 -12 noiembrie 2013:
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Palatul Mogoşoaia, vineri, 11 octombrie : Vernisaj Expoziţia Trans (a)parenţe
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Vineri, 11 octombrie: Lansare catalog
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Sâmbătă, 12 octombrie: Vernisaj expoziţie fotografie Empatii şi rezonanţe, Arpad Zachi
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Arpad Zachi

Sâmbătă, 12 octombrie: Conferinţă Transparenţe filtrare – Ioan Andreescu
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Sâmbătă, 12 octombrie : Conferinţă Heri & Salli: Transpositions
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
CASA TEUTSCH A SĂRBĂTORIT 10 ANI
De Camelia Repede
18 octombrie 2013.
Cu ocazia împlinirii a
10 ani de ființare a
Centrului de dialog şi
cultură Friedrich
Teutsch al Bisericii
Evanghelice C.A. din
România,
Consistoriul Superior
al Bisericii
Evanghelice C.A. din
România a invitat
reprezentanţi ai
diverselor instituţii
sibiene la o recepţie
şi la o conferinţă de
presă.
Recepția a fost deschisă de domnul Episcop Reinhart Guib.
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În program a mai fost inclusă și prezentarea
de către directoarea centrului, Gerhild Rudolf,
a noii pagini web a Casei Teutsch, a
retrospectivei
şi
avanpremierelor
evenimentelor culturale.

Cei care au participat
la conferinţă, au putut
vizita Muzeul Bisericii
Evanghelice C.A. din
România, o supriză
plăcută pentru cei
care nu i-au trecut
niciodată pragul.
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Păstrarea şi prezentarea artei sacrale
Deschis în 2007, Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România (Muzeul B.E.R.) oferă un tur
cronologic şi tematic prin istoria minorităţii germane din Transilvania cât şi a Bisericii
evanghelice din întreaga Românie. Pe lângă această expoziţie permanentă aici se
organizează în mod regulat şi expoziţii temporare cu un spectru tematic larg cum ar fi arta,
arhitectura, restaurări, teme istorice, socio-politice şi de actualitate.
Expoziţia permanentă a Muzeului B.E.R. numără anual peste o mie de vizitatori din ţară şi
străinătate, printre ei fiind grupuri organizate, elevi din Sibiu, enoriaşi, membrii ai unor
delegaţii oficiale etc.
Pentru cei interesaţi, vă punem la dispoziţie Program cu publicul :
Iulie – Octombrie:
Luni – Sâmbătă, orele 10 – 17
Noiembrie - Iunie:
Luni - Vineri, orele 10 - 17
Sâmbăta se deschide muzeul pentru grupuri după anunţarea prealabilă.
Preţul biletelor de intrare
Adulţi 8 Lei
Pensionari, elevi, studenţi 5 Lei
grupuri peste 5 persoane: Lei 5
ghidaj pentru grupuri: Lei 30
Adresa: Strada Mitropoliei nr. 30, la etajul librăriei ERASMUS
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FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU A UAR
17 OCTOMBRIE: CONFERINŢA ZEPELLIN

De Arh. Mircea Ţibuleac
Patru conferinţe despre renasterea si metamorfoza unor locuri sau obiecte uitate sau
dispretuite au fost prezentate joi, 17 octombrie, în Aula Magna a Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I“, Bucuresti.
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La evenimentul organizat de Zeppelin au fost prezenţi următorii vorbitori:
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Jan Mannaerts (360 Architecten), Belgia. A discutat, printre altele, despre o veche
berarie care a devenit centrul cultural Creative Minds @ The Hoorn, despre o fosta
cladire feroviara cum a devenit centru de arta, copii si tineret.
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Cosmin Pavel si Cristina Constantin (Abruptarhitectura). De la casa din garaje
premiata la Bienala, la multe alte actiuni de vaorificare super-eficienta a unui fond
existent.
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Elias Messinas (ECOWEEK), Grecia & Israel.Despre Intermediate Design – un proces
de proiectare inspirat de catre Hassan Fathy si dedicat implicarii tinerilor
profesionisti si studentilor în dezvoltarea de solutii sustenabile.
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Serban Sturdza (Prodid si Pro Patrimonio) .Unul dintre cei mai importanti arhitecti
din România e si unul dintre cei mai înfocati sustinatori ai prezervarii si reinventarii
unui fond existent si a unei proiectari împreuna cu comunitatile.
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INVITAŢIE
UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

Uniunea
Arhitecților
din România
vă invită
MIERCURI,
23
octombrie,
de la ora 16,
la vernisajul
expoziției de
fotografie
"Arhitecți
români
vizitând
Bucovina
istorică",
organizată
de arh.
Gheorghe
Ionașcu și
arh. Cornel
Taloș.
Evenimentul
are loc la
sediul
Centrului de
Cultură
Arhitecturală
al UAR din
str. J.L
Calderon nr.
48, sect. 2,
București.
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INVITAŢIE

Dragi colegi,
Ii invit pe toti arhitectii romani din tara si strainatate
sa participe la concursul pentru amenajarea pavilionului Romaniei de la Venezia
si a Noii galerii a casei Iorga a MAE din Venezia . Detalii dati click pe link:
http://www.icr.ro/venetia/evenimente-4/concurs-national-pentru-selectareaproiectelor-care-vor-reprezenta-romania-la-cea-de-a-14-a-editie-a-expozitieiinternationale-de-arhitectura-la-biennale-di-venezia-1.html
Predarea este pe 15 noiembrie 2013 la UAR in Louis Calderon 48 si
concursul este deschis tuturor.
tema 100 de ani de modernitate 1914-2014 in arhitectura Romaneasca
din tara sau din strainatate .
Le cer tuturor arhitectilor sa isi exprime prin desen sintetic gandurile lor despre ce a
insemnat Modernitatea in arhitectura romaneasca .
Rem Koolhaas a dat spre exemplu arhitectii romani in conferinta de presa de lansare
a procesului de organizare curatoriala amintind ca am fost arhitectii influientati si
din interior (Ion Mincu si State Ciortan) si din exterior (Horia Creanga si Duiliu
Marcu) asa ca lumea ne stie ...
cu toata deschiderea si speranta
arhitect Bogdan Tofan
vice -comisar UAR
Bienala de la Venezia 2014.
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REVISTA ARHITECTURA
SONORO „UP” – O EDIȚIE LA ÎNĂLȚIME
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A VIII-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo se desfășoară anul
acesta între 1 și 19 noiembrie, cu tema „UP”. Devenită deja o tradiție, deschiderea
festivalului va fi găzduită de Sala Unirii a Palatului Cotroceni din București, în data de 1
noiembrie, la ora 19:00. Publicul va mai avea alte optsprezece ocazii să simtă atmosfera
festivalului în diverse ipostaze, în concerte programate la București, Cluj-Napoca și Iași.
După „Love Unlimited” din 2012, SoNoRo „UP” 2013 dezvăluie o altă latură a personalității
festivalului, precum și un program bogat, ales din sugestiva temă a acestei ediții. „Văzduh”,
„Aurora”, „Divin en détail”, „Golden Birds and Black Angels”, „De peste munți” sau „Letters
from the Sky” sunt doar câteva dintre titlurile întâlnirilor muzicale din acest noiembrie.
Ca în fiecare an, artiști binecunoscuți publicului se întorc în festival. Muzicieni valoroși
precum pianiștii Diana Ketler și Konstantin Lifschitz, violoniștii Alexander Sitkovetsky,
Gilles Apap și Kirill Troussov, violistul Christian Naș, cornistul Olivier Darbellay sau
violonceliștii Adrian Brendel și Monika Leskovar, cu toții întruchipează filozofia SoNoRo de
a face muzică de cameră: prin dăruire, forță emoțională și prin calitatea interpretării
muzicale.
Pe lângă rezidenții festivalului, pe scenele festivalului de anul acesta vor debuta mai mulți
artiști de renume internațional, muzicieni originali și cu alură foarte modernă, printre care
se numără Ilya Gringolts și Alissa Margulis (vioară), Maxim Rysanov (violă), Sonia Wieder
Atherton și Marcin Sieniawski (violoncel), Ansamblul Niguna din Paris și Cvartetul
Engegard din Oslo.
„Cântecul păsării SoNoRo a răsunat în toți acești ani clar, consecvent și intens. A evitat
soluțiile superficiale și populiste și a jucat cartea subtilității, a eleganței și a
profesionalismului fără compromisuri”, spune Răzvan Popovici, directorul festivalului
SoNoRo.
Pe lângă concerte, SoNoRo are și un produs-surpriză: un nou CD oficial al festivalului, în
care Ensemble Raro și Andrej Bielow interpretează capodopere de Ernst von Dohnányi,
Antonin Dvořák și Josef Suk. În plus, seria de concerte estivale SoNoRo Conac va fi
încununată cu un album foto de artă semnat de Șerban Mestecăneanu, cu texte scrise de
Luiza Zamora și un concept grafic realizat de Corina Duma, a cărui lansare va avea loc, de
asemenea, în cadrul festivalului.
Și, nu în ultimul rând, parteneriatul de tradiție cu TIFF va fi și el continuat cu proiecția
renumitului film „Cerul deasupra Berlinului”, al lui Wim Wenders.
Programul complet al festivalului SoNoRo poate fi găsit pe www.sonoro.ro, iar biletele şi
abonamentele sunt disponibile prin reţeaua Eventim – magazinele Germanos, Orange,
Vodafone, Domo, librăriile Cărtureşti, librăriile Humanitas – şi online, pe www.eventim.ro.
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/10/sonoro-up-o-editie-la-inaltime/
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