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SIBIU 
 
Ora de Sibiu 

 

ÎNCEPE CONSTRUCȚIA A 1600 DE LOCUINȚE PE ZECE HECTARE ÎN 
SPATELE SHOPPING CITY SIBIU 

 
Sibiul va avea un nou cartier rezidenial 
-Avantgarden Sibiu- , cu blocuri turn în 
care vor fi apartamente cu una, doua 
sau trei camere. 
  
Avantgarden Sibiu este poziționat în 
apropiere de cea mai căutată zonă 
comercială a Sibiului și se va întinde în prima 
fază pe o suprafața de 10 hectare.  
Proiectul prevede construirea unui număr de 
1600 locuințe, în clădiri cu 8 etaje(P+8) și 
apartamente cu 1, 2 sau 3 camere.  
 
Aici sibienii vor putea achiziționa locuințe la cheie la cele mai bune prețuri: garsoniere : 
28.000 euro; 2 camere : 37.000 euro; 3 camere: 49.000 euro. 
 
Locuințele se pot achiziționa inclusiv prin programul Prima Casă: se va achita un avans de 
minim 2000 de euro , iar cel mai mare avantaj este că rațele vor fi mai mici decât o chirie: 
rațe de la 165 euro/luna. 
 
Avantgarden Sibiu este un proiect realizat prin auto finanțare, cu capital german 
privat,fără angajare de credite bancare.  
 
„Vom construi clădire cu clădire, iar un bloc cuprinde 80-90 de apartamente. Timpul alocat 
finalizării unui bloc este de un an, astfel că prima clădire va fi complet finalizată în luna 
august 2014“, a declarat pentru Ziarul Financiar, Dana Stemate, directorul de marketing al 
dezvoltatorului. Ea a precizat că în funcție de cererea de locuințe, compania ar putea să 
extindă proiectul, prin achiziția de teren adiacent celui pe care l-a cumpărat deja.  
 
Sursa:http://www.oradesibiu.ro/2013/07/17/incepe-constructia-avantgarden-sibiu-1600-de-

locuinte-pe-zece-hectare-in-spatele-shopping-city-sibiu/ 

 
 
 

http://www.zf.ro/companii/un-dezvoltator-german-sustine-ca-va-face-1-600-de-locuinte-la-sibiu-11126969
http://www.oradesibiu.ro/2013/07/17/incepe-constructia-avantgarden-sibiu-1600-de-locuinte-pe-zece-hectare-in-spatele-shopping-city-sibiu/
http://www.oradesibiu.ro/2013/07/17/incepe-constructia-avantgarden-sibiu-1600-de-locuinte-pe-zece-hectare-in-spatele-shopping-city-sibiu/
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CNM ASTRA SIBIU 

 

DE CE S GATIM IN VASE DE LUT TRADITIONALE ? 
REDESCOPERIREA TRADIȚIILOR CULTURALE ROMÂNE ŞI 

MAGHIARE PRIN INTERVENȚIE CULTURALĂ ÎN MUZEUL ÎN AER 
LIBER DIN DUMBRAVA SIBIULUI 

 

Muzeul ASTRA organizează în perioada 
25-29 iulie 2013, în Muzeul în aer liber din 
Dumbrava Sibiului, Târgul Internaţional 
Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Sibiu. 
Proiectul abordează un „altfel” de târg al 
olarilor şi dezvoltă un concept inovator, de 
derulare a unui târg de meşteri, cu 
implementarea segmentelor de olărit şi gătit şi 
a unei tematici prestabilite, de revitalizare a 
unui vechi centru ceramic, Sibiul, astăzi inactiv.  

Ideea acestei manifestări, ca instrument 
de intervenție culturală capabil să genereze 
schimbarea percepției publicului, a fost 
construită pornind de la observarea unei 
tendințe ce pune accent pe redescoperirea şi 
revalorificarea unor importante aspecte ale 
vieții tradiționale – alimentație sănătoasă, 
bucuriile vieții, întoarcerea la natural, „slow 
motion” şi „slow food” – ca ripostă la ritmul 
accelerat, toxicitatea şi tranziența lumii 
moderne.  

Evenimentul coordonat de muzeograful Karla Roşca, va începe joi, 25 iulie, ora 
17:30, la Centrul Astra pentru Patrimoniu, cu o masă rotundă cu tema Ceramica de 
Sibiu între estetic şi funcţional. Pe toată durata desfăşurării târgului, manifestarea va 
combina latura expozițională şi comercială , cu o serie de animații culturale: 
demonstrații practice de olărit (26 iulie 2013, 11 olari) şi gătit (27 iulie 2013, 12 
olari-bucătari), în vasele realizate prin aceeaşi metodă, respectând condițiile  
ergonomice şi de non-toxicitate, care din păcate momentan, pe piața românească, nu 
sunt criterii prioritare nici pentru meşterii olari autohtoni, nici pentru publicul 
neavizat. Pe parcursul celor trei zile, în Muzeul în aer liber, 12 olari din Ungaria şi România 
ne invită să ne întrecem la roata olarului şi să degustăm din vase de ceramică nontoxice, 
bucate tradiționale: gyulaş, ciolan afumat cu fasole, ardei umpluți, sarmale, tocăniță 
ungurească, carne de vânat. Demonstrațiile de olărit şi gătit se vor avea loc vineri şi 
sâmbătă, între orele 9:00-13:00 şi 15:00 – 18:30 în zona Târgului de Țară, iar duminică 
intre orele 10:00 – 19:00, se va desfăşura Târgul de Ceramică. 
 
        Biroul de presă al C.N.M. ASTRA 
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MUREŞ 
 
Primăria Târgu Mureş 

DEZBATERE PUBLICĂ  

            Municipiul Tîrgu-Mureş, organizează în perioada 15.07.2013-26.07.2013 consultarea 
opiniei publice cu privire la documentațiile de urbanism: 

"PUZ- lotizare teren în vederea construirii unui ansamblu nou de locuinţe, str. Str. 
VOINICENILOR, f.nr.", beneficiari, Dobo Elemer şi Rigo Alexandru 

„PUZ- reconformare zonă din UTR „G2” în UTR„L1”- zonă locuinţe colective medii şi 
mari, în scopul dezvoltării ansamblului de locuinţe colective, str. Parângului, f.nr.”, 
beneficiar Ştefan Eugen 

Cu această ocazie se vor organiza următoarele evenimente: 

DEZBATERE PUBLICĂ 

            În data de 26.07.2013 ora 12,00, la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ța Victoriei 
nr.3, în sala de Şedințe Consiliu, nr.45. 

Sunt invitați să participe toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice şi juridice, organizații 
ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice 
interesate. Prezentarea propunerilor va fi susținută de către proiectanții documentațiilor 
de urbanism supuse dezbaterii. 

EXPOZIȚIE 

            Extrase din documentațiile sus menționate vor fi expuse în holul central al Primăriei, 
vis-a-vis de camera 12 . 

            Orice persoană poate depune în scris propriile opinii şi propuneri privitoare la aceste 
proiecte, la ghişeul de relații cu publicul al direcției Arhitect Şef, cam.12, parter sau pe 
adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro. 

            Informații suplimentare se pot obține, la cerere, de la Serviciul Urbanism, Dezvoltare 
Durabilă, Informatizare, cam.70, în intervalul orar de relații cu publicul de luni-joi:11,00-
12,00 sau la telefon 0265.268330 int.164. 

 ARHITECT ŞEF 

arh. Miheț Florina Daniela 

Sursa: http://www.tirgumures.ro 

 

 

http://www.tirgumures.ro/
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ALBA 

Ziarul Apulum 

LA PAS PRIN JUDEȚUL ALBA, CETATEA AIUDULUI 

 

La fel cum v-am obișnuit în fiecare număr încercăm 
să vă prezentăm locuri din Alba care merită să vie 
vizitate. În ediția de astăzi vă vom prezenta Cetatea 
Aiudului, aflată chiar în centrul municipiului Aiud. 
Puțini știu că această cetate este una dintre cele mai 
vechi cetăți urbane dinTransilvania datând din 
secolele XIII-XVI. 

 
Pe acest loc cercetările arheologice au relevat existența unei așezări daco-romane din 
secolul III, peste care ulterior a fost înălțată o fortificație de pământ. Peste această 
fortificație, a fost ridicată cetatea în două faze. Cercetările arheologice au decoperit prima 
fază ca având loc în secolul XIV. Aceste date intră în contradicție cu tradițiile locale săsești 
care indică ridicarea cetății înainte de marile invazii ale tătarilor din 1241, dar nu a putut fi 
confirmată această ipoteză. În prima fază cetatea era de fapt o biserică fortificată, similar 
multor alte biserici fortificate transilvănene. 

 
A doua fază de construcție a cetății Aiudului a avut loc în perioada secolelor XVI-XVII. 
Forma actuală a cetății a fost definită în cea de-a doua fază de construcție, când zidurile au 
fost extinse. 

 
De plan poligonal neregulat, cu o suprafață de app. 3500 m2 și construită din piatră brută 
cu o grosime a zidurilor de 1,2 m, cetatea a fost întărită cu turnuri atribuite diversor bresle 
meșteșugărești care le întrețineau și al caror nume îl purtau. Avea 9 turnuri: Turnul 
măcelarilor, Turnul croitorilor, Turnul cizmarilor, Turnul blănarilor, Turnul dogarilor, 
Turnul olarilor, Turnul Kalendas, Turnul lăcătușilor-fierarilor și Turnul Porții. 

 Din rândurile fiecărei bresle responsabile de turnuri, se alegeau ofițerii de breaslă, 
comandanții militari ai cetății. Legătura între turnuri se făcea prin drumul de strajă aflat în 
spatele parapetului, la care se avea acces prin intermediul mai multor scări din lemn. În 
interiorul celor 9 turnuri, la nivelele superioare ale lor se putea ajunge prin scările 
interioare de lemn. 
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În interiorul zidurilor cetății se află Biserica 
Reformată-Calvină, ridicată în stil gotic târziu la 
sfîrșitul sec. XV, de tip biserică-hală cu trei 
nave, cu absida poligonală și turn pe vest, 
interiorul modificat baroc. Lângă aceasta este 
dispusă Biserica Evanghelică-Luterană, ridicată 
în a doua jumătate a secolului XIX, pe locul unei 
capele construite în 1333-1334. 
Pe latura de nord a cetății se afla Palatul 
Voievoidal (sec.XVI-XVII), care a aparținut 
principelul ardelean Gabriel Bethlen (în anii 
1612-1629). În palat funcționează Muzeul de Istorie din Aiud.  

 

Cele 9 turnuri ale cetății sunt:  

 

Turnul măcelarilor  

 
Rectangular, turnul păstrează încă elemente din faza sa inițială de construcție (secolul XIV). 
A fost dat în grija breslei măcelarilor încă de la început, fiind îngrijită de aceasta pe durata 
întregii sale istorii. Breasla măcelarilor apare menționată din secolul XV, primind mai multe 
privilegii din partea principilor transilvăneni (1589, 1749).  

 
Turnul cizmarilor 

 
De formă rectangulară, turnul a aparținut întâi breslei lăcătușilor, în secolul XVIII fiind 
atribuit cizmarilor. Breasla cizmarilor apare menționată încă din secolul XV. În peretele 
turnului sunt zidite 3 inscripții: însemnele breslelor lăcătușilor, ale cizmarilor și o a treia 
care consemnează faptul că în 1706 turnul distrus a fost dat breslei cizmarilor care l-a 
reparat pe cheltuiala sa în 1734. 

Turnul dogarilor 

 
Turnul dogarilor este dispus în colțul de sud-
vest al celei de-a doua incinte a cetății. Breasla 
dogarilor aiudeni apare menționată din 1519, 
fiind de-a lungul timpului una dintre cele mai 
redutabile bresle transilvănene de dogari. Pe 
peretele turnului sunt săpate în piatră 
însemnele breslei și anul ultimei reparații 
efectuate – 1744. 
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Turnul olarilor 

 
Turnul este ridicat deasupra unei fundații datând din secolul XIV, având o formă de 
patrulater. A aparținut uneia dintre cele mai renumite bresle din Aiud, cea a olarilor. 
Breasla olarilor apare ca beneficiind de privilegii din partea principilor transilvăneni încă 
din 1748, ei existând până în primele decenii ale secolului XX, sub formă de asociații sau ca 
meșteri independenți. 

 
Turnul Kalendas 

 
Turnul a fost construit deasupra unui vechi contrafort de susținere a zidului vestic al 
cetății. Inițial a aparținut breslei frânghierilor, ulterior fiind donată asociației “Kalendas” 
sau “Sfântul Spirit”. 

 
Turnul lăcătușilor-fierarilor 

 
Turnul a fost primit de breasla lăcătușilor și fierarilor în secolul 
XVIII după distrugerea cetății de către trupele habsburge și ale 
curuților, fiind destinat a asigura apărarea cetății dinspre nord-vest. 
Pe peretele turnului este încrestată în piatră emblema breslei. 
Aceasta este una dintre cele mai vechi bresle din Aiud, fiind 
menționată încă din secolul XVI și existând până la începutul 
secolului XIX. 

 
Turnul Porții 

 
Turnul Porții a fost ridicat încă de la început (secolul XIV), pe sub el asigurându-se accesul 
în cetate. Poarte aflată sub turn era legată de podul mobil care făcea legătura peste șanțul 
cu apă, în acest fel asigurându-se controlul celor ce intrau în cetate. Până la sfârșitul 
secolului XVIII șanțul a continuat să fie utilizat. Într-o a doua fază de construcție, pe partea 
vestică a turnului porții a fost ridicată clădirea ce adăpostește azi Muzeul de Istorie din 
Aiud. 

 

 

Sursa: http://ziarulapulum.ro/la-pas-prin-judetul-alba-cetatea-aiudului/ 

 

http://ziarulapulum.ro/la-pas-prin-judetul-alba-cetatea-aiudului/
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BRAŞOV 

Braşovul tău 

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ  DE ILEANA SBÂRCEA MUREŞANU  

 
 

La Galeria Europe a fost vernisată de curând expoziția de pictură pe hârtie şi pe catifea a 
Ilenei Sbârcea Mureşanu.  Expoziția este cu vânzare şi e deschisă zilnic între orele 12-20.30. 
Expoziția va fi deschisă până la sfârşitul lunii iulie. Galeria Europe e situată  pe str. 
Mureşenilor nr.1 Braşov.    
   
Ileana Sbârcea Mureşanu s-a născut în 6 decembrie 1941. A absolvit în 1967 Institutul de 
Artă din Cluj. Membră a Asociației de Artă din România, Ileana Sbârcea Mureşanu s-a 
remarcat deja în țară şi în străinătate prin intermediul picturilor aflate în importante 
expoziții organizate în Polonia, Franța, Germania, Ungaria, Olanda, Italia, Statele Unite şi 
Australia. De asemenea, artista are tablouri în numeroase colecții particulare de pe toate 
continentele.   
 
Sursa: http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/-expozitie-de-pictura-de-ileana-sbarcea-

muresanu.html 
 
 

 

 

http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/-expozitie-de-pictura-de-ileana-sbarcea-muresanu.html
http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/-expozitie-de-pictura-de-ileana-sbarcea-muresanu.html
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI 
 

VERDE DE SECTORUL 4 

 

Rubrica Punctuale 

De arh. Florin Bălteanu 

Primăria Sector 4 reabilitează termic majoritatea blocurilor de pe Bd. Dimitrie Cantemir. În 
urma intervenției, ele vor purta, pe ample suprafețe, culoarea verde Chartreuse. De 
observat că aceasta a folosită de primar în campania electorală. Un experiment similar a 
încercat, în urmă cu ceva ani, primarul Sectorului 1 (autopromovat ca "Sectorul de Verde") 
folosind mai multe nuanțe de verde intens la reabilitarea blocurilor din jurul sediului din 
Bd. Banu Manta. 
 
Blocurile se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice (biserica Slobozia, 
Şcoalele primare "Ienăchiță Văcărescu") şi traversează Zona Protejată nr. 25 - Bd. 
Mărăşeşti, astfel că, potrivit legii lucrările trebuie să aibă avizul Direcției pentru Cultură a 
Municipiului Bucureşti şi autorizație de la PMB. Totuşi, autorizația de construire este dată 
de Primăria Sector 4. 

Sursa: http://observatorulurban.ro/verde-de-sectorul-4.html 

 

http://observatorulurban.ro/verde-de-sectorul-4.html
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REVISTA ARHITECTURA 

A APĂRUT REVISTA ARHITECTURA NR 3 / 2013 

SUMARUL REVISTEI ARHITECTURA NR.3/2013 : 

ARGUMENT / AUGUSTIN IOAN 
  
BREF 
Arhitecți români creatori de patrimoniu cultural / 
CRISTINA OLGA GOCIMAN 
Anuala de Arhitectură București ediția a XI-a 
Tendințe și direcții în arhitectura locuinței, Timișoara 
Zilele arhitecturii Crossing Borders, Cluj 

  
ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ 

Bienala de Arhitectură de la Veneția 2014 
Bienala de Artă de la Veneția 2013 / ANCA MIHULEȚ 
  
ACTUALITATEA INTERNĂ 
Huet. Un festival urban / CAMELIA REPEDE 
S-a redeschis Muzeul Colecțiilor de Artă 
Encoded fields worksop / BOGDAN ZAHA 
Centrul de Cultură Arhitecturală UAR 
  

ARTICOLE TEMATICE 
Shanghai City / ALEXANDRU MUNTEANU 
Bucureștiul la viitorul trecut sau despre transutopia saturată / DORIN ȘTEFAN 
Invitație la supra-saturație / OLIVIU LUGOJAN-GHENCIU 
  
OGLINDIRI 
Metaforma. Fonografitecturi / Teo Tudorică 
  
ARHITECTURI ÎN CREȘTERE 
CRIȘAN ARCHITECTURE & ENGINEERING / ALEXANDRU CRIȘAN | ANA-MARIA CRIȘAN 
  
PROMISIUNI 

In Between City /  YAHIA DARDARI, CĂTĂLINA POPOVICI, MILJANA RADOVIC, DAVID 
BILOBRK, ALEKSANDAR SUHANOV, BOJANA BATAVELJIC, TATJANA LEMEGA, ANNE-LISA 
CROUCHE, KOULA IOANNIDOU 
Creând noul oraș: Orașul Haiku / ALICE IONIȚĂ, CRISTINA TARTĂU, SIMONA 
IOANA NĂSTĂSOIU, ELEANOR TALLOWIN, SOPHIE MISSEN, DUŠICA PLAZINCIC, MARIJA 
CVETKOVIĆ, MARIJA PROROČIĆ, NEVENA ŽIVANOVIĆ 
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Umbrelivable or the Utopia of a Flood Proof City /ANDREI ARDELEANU, PAULA-EMA 
GLĂVAN, ANDRA SAMIȘ, MARTA ILIĆ, JELENA PETROVIĆ, MARIJA MLADENOVIĆ TRAIAN 
TUȚĂ, CHRIS POULSON, WENTING WU 

Leitourgia. Orașul ceremoniei / IULIA-CARINA PĂNCULESCU, PATRICIA PIȚURLEA, MIHAI-
CĂTĂLIN CARAGEA 
  
ESEU 
Tabu? / ANCA SANDU TOMAȘEVSCHI 
Saturație… asaturație, desaturație? / ANA-MARIA CRIȘAN 
  
INTERVIU 
„Cred că restaurarea mi-a oferit mult mai multe împliniri decât o casă nouă” / interviu cu 
Iulia Stanciu /  TUDOR ELIAN și MATEI EUGEN STOEAN 
  

PROFIL  
„Degeaba arăți ce ai făcut, dacă nu convinge ce ai făcut” / Interviu cu arhitectul LEON 
SRULOVICI 
  
EFIGII 
State Baloșin / SIMINA STAN 
  
NOTE DE CĂLĂTORIE 
Timpul ghețarului / ANCA SANDU TOMAȘEVSCHI 
Tradiție – Identitate în arhitectura modernă  mexicană / Beatrice Gabriela Jöger 
  
EXLIBRIS 

L’architecture est un sport de combat /  Rudy Ricciotti 
Mumbai Reciclado. Interpretando el slum / Rosa Cervera | Javier G. Pioz 
  
NOTĂ DE PROIECT 
Școală de gătit amenajată într-un fost abator / SOL89 
  
ITINERAR 
State Baloșin / SIMINA STAN 
 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/07/argument/ 

 

 

 

 

http://arhitectura-1906.ro/2013/07/argument/
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ARGUMENT 

De  Augustin IOAN  

 
  
Tema excesului e un Pharmakon (Aristotel), un indecidabil (Derrida). Nu putem decide 
dacă este medicament sau otravă, bun sau rău, decât în contextul utilizării acestui 
concept. Cu alte cuvinte, ce înseamnă excesul sau când e mult prea mult? Abia apoi ne 
putem întreba despre locul acestui concept în arhitectură. 
 
Excesul, adică surplus, preaplin, are efecte dintre cele mai diverse, de la saturație la extaz și 
de la intoxicație la plenitudine. Despre locurile (in)toxic(at)e am scris mai demult în revista 
Bauwelt (2006), propunând această sintagmă joc de cuvinte (toxic/intoxicat) ca fiind un 
mod de a defini locurile care, în loc de genii (spirite bune), au djinni (spirite malefice, în 

cultura islamică). Doream să continui, astfel, teoria acelui genius loci, a lui Christian 
Norberg Schulz, care a făcut carieră necritică și în România de după 1989 (până la 
publicarea unui volum cu același titlu…).  
 
Nu reiau textul aici, amintesc doar concluzia, care, în germană, a devenit titlu, anume că 
această teorie funcționează doar până la Carpați. Dincoace orașele au identități multiple, 
uneori aflate în conflict, de nu cumva chiar spirite rele. Or, teoria merge în Europa 
Occidentală și Centrală medievală (deci și la Sighișoara), dar nu și la București sau Slobozia. 
Adeseori, un loc intoxicat este un loc mut; uneori, un loc toxic otrăvește în timp întregul 
context – fizic sau cultural. 
 
Dar, decurgând din raportul de superioritate dintre lumea ideilor și amprentele lor 

materiale, reiese cumva și concluzia platonică potrivit căreia realitate are doar lumea 
ideilor, o ipoteză împărtășită, de altfel, și de gândirea religioasă. Cu alte cuvinte, Ierusalimul 
ceresc este mai real decât întruchipările sale de jos, chiar dacă primul e doar stră-văzut de 
proroci, în vreme ce al doilea este, din vreme în vreme, chiar demolat.  
 
Prin urmare, nu e de mirare că sacrul este văzut de teologi contemporani, precum J. L. 
Marillon, drept tărâm al fenomenelor saturate. În exces, în nemăsurare, în copleșitor (pe 

care le împarte cu sublimul din estetică) stau concrescute și celelalte atribute ale sacrului. 
Motorul în doi timpi, al ex-perierii sacrului, despre care ne-a vorbit Rudolf Otto, presupune 
însă nu doar copleșire – deșirarea primului contact, aneantizant – ci și recompunerea de 
după a sinelui, dorința de a afla ce a fost cu această experiență liminală.  

 
La început, da, precum Regele David, ne temem, căci cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde și 
o să stea Domnul în lucru făcut de mâna omului? Dar – acțiune și reacțiune – ceea ce este de 
necuprins stârnește dorința de a fi cunoscut și pe acest miracol (de nu-l veți fi crezând a fi 
iluzie) este construită, pretutindeni, arhitectura religioasă. 
 
Altfel, pentru o minte modernă era, este încă, greu de înțeles cum de puteau cei vechi să 
picteze – și încă viu! – frumoasa marmură de Pentelic sau de Carrara.  

http://arhitectura-1906.ro/author/prof-dr-arh-augustin-ioan/
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Horror vacui spunem când privim sculptura vermină de pe templele indiene. Ca să ajungă 
pastelate acum, tot vii – violente pentru sensibilitatea obosită de mai ieri – au fost și 
picturile bisericilor în frescă. Excesiv a fost Barocul, iar Rococoul – deșucheat. 

Postmodernismul a dat drept de cetate excesului pop-art și, de atunci, excesul înseamnă, de 
la o zi la alta, lucruri din ce în ce mai bizare. 
 
În fine, nu mai suntem doar excedați, ci și complet răpiți (cei mai tineri) de dinaintea 
aparentei incomprehensibilități autosimilare, a-scalare, a arhitecturii parametrice. 
Referința la lume, când vine vorba despre camuflaj, nu mai privește lumea noastră, ci lumea 
scărilor cuantice, sau infra-biologice ori a corpurilor cosmice, devreme ce, acum, se poate 
vorbi, poate prea lejer, despre cosmologie cuantică, cum o face Lee Smolin. 
 
Să recunoaștem deci: suntem excedați. Suntem în ek-stasis, adică scoși din țâțâni, intoxicați. 
Nu mai recunoaștem cauzele care produc efectele ce ne afectează. Prea multă informație, 

dar cu prea puțină ierarhie care să o structureze. Prea multe moduri de a privi lumea: 
direct, dar și telescopat și microscopat deopotrivă. 
 
Vorba unui student care, la finele unui curs în care le expuneam panorama unei astfel de 
lumi: 
- Și noi cum trebuie să proiectăm, domnule profesor? 
 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/07/argument/ 

INVITAŢIE 

UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

 

http://arhitectura-1906.ro/2013/07/argument/
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Euroregionala UAR  Sud – Vest Oltenia 

PETIȚIE  ON LINE: S.O.S. CULELE DIN ROMÂNIA 

    
Culele sunt, alături de biserici, 

dintre cele mai vechi construcții pe 
pământul românesc. 
          Cele care acum mai sunt, mai mult ca 
sigur ele doar supraviețuiesc dar, după 
cum arată astăzi, nu se ştie cât vor mai 
putea s-o facă singure. 
          Noi, arhitecții României şi oamenii 
de cultură din cadrul ANUC semnalăm 
tuturor instituțiilor României cu putere şi 
sarcini s-o facă (Preşedinție, Parlament, 
Guvern, Ministerul Culturii şi Cultelor, 
ANUC) să demareze competent cât mai 
urgent o salvare a acestor monumente 
lăsate întru distrugere totală de către noii 
proprietari postrevoluționari total 
indiferenți de istoria României şi să 
purceadă la o repunere în valoare a lor, 
bazată pe competențe profesionale şi nu 
cu intervenții distructive, care mai apoi să 
intre sau să reintre într-un circuit turistic 
educațional. 
              
Dragi, ROMÂNI, alaturați-vă ideii filialei 
noastre euroregionale Sud-Vest Oltenia a 
Uniunii Arhitecților din România, de a 
salva aceste dovezi, încă vizibile și palpabile, ale existenței culturii noastre într-o anume 
perioadă din istoria zbuciumată a neamului nostru, dându-vă acceptul, prin semnarea 
acestei petiții on-line   
http://www.petitieonline.ro/petitie/sos_culele_din_romania-p36761152.html 

 
 pentru salvarea lor în lumina celor lecturate mai sus.  
 
Cu prietenie, să ajungem să le revedem cât mai curând, intr-un circuit turistic, măcar așa 
cum arătau prin 1970, anul celor mai frumoase fotografii existente. 
  

Preşedinte 
arh. Popescu Pavel 

 

http://www.petitieonline.ro/petitie/sos_culele_din_romania-p36761152.html
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SPAŢIUL CONSTRUIT 

FABRICĂ  DE CHERESTEA DIN MADRID DEVINE CENTRU AL 
ARTELOR 

Traducere si adaptare: Arh. Raluca Popa 

Echipa de la Langarita-
Navaro Arquitectos a 
realizat proiectul de 

reconversie al unei fabrici 
belgiene de cherestea 

datand din perioada anilor 
1920. 

Acestia au propus 
pastrarea structurii 

metalice si inserarea unor 
volume modulare care 
impreuna sa compuna 
noul Centru Medialab-

Prado din Madrid. 

  

Acest proiect de reconversie utilizeaza peretii din beton ca un exo-schelet pentru 
compunerea unei structuri interioare flexibile care se poate adapta nevoilor Centrului. 
Compartimentarile interioare sunt realizate din materiale usoare, cu structuri demontabile 
sau care pot fi reciclate daca va fi cazul unor renovari ulterioare ale cladirii. 

Spatiile necesare gazduirii Centrului Medialab au fost definite cu ajutorul unor cutii din 
placi de lemn. Banci rustice din lemn si alte obiecte de mobilier au fost alese sa decoreze 
fiecare nivel. Insertia de noi scari menite sa asigure circulatiile verticale intre diferitele 
zone creaza trasee care ii ajuta pe vizitatori sa parcuga mai usor spatiile tematice 
ale Centrului Medialab. 

Cel mai mare element modular care a fost inserat in curtea interioara a fostei fabrici. 
Dimensiunile acestuia ii permit gazduirea a trei niveluri iar anvelopanta a fost realizata 
integral din panouri translucide. 

Pentru a crea un impact vizual deosebit menit sa puna in valoare vechea structura arhitectii 
au proiectat un sistem de iluminat cu LED-uri, care pe timpul noptii etaleaza o varietate de 
culori. 

 Mai multe informatii gasiti pe: http://inhabitat.com 

http://inhabitat.com/historic-sawmill-in-madrid-transformed-into-thriving-arts-center-with-glowing-led-facade/
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Sursa: http://www.spatiulconstruit.ro/stire/fabrica-de-cherestea-din-madrid-devine-centru-al-
artelor-object_id=13315 

http://www.spatiulconstruit.ro/stire/fabrica-de-cherestea-din-madrid-devine-centru-al-artelor-object_id=13315
http://www.spatiulconstruit.ro/stire/fabrica-de-cherestea-din-madrid-devine-centru-al-artelor-object_id=13315
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B 365.ro 

BUCUREŞTIUL LUI NICUŞOR DAN: N-AM AVUT O PASIUNE PENTRU 
PATRIMONIU, PÂNĂ CÂND AM VĂZUT CĂ E AGRESAT 

De  Miruna Bardulete  
 
 
Bcureştiul lui Nicuşor Dan e unul 
cu potenţial, dar care-şi risipeşte 
constant resursele pe şosele şi 
bulevarde drepte, lăsând parcurile 
şi spaţiile istorice hăcuite. Deşi a 
lăsat Franţa pentru Bucureşti şi 
spune că-i mai vine câteodată să 
renunţe la România, crede că a 
făcut, totuşi, mai bine că s-a întors. 
 
 
 
Spuneţi-mi mai întâi de ce aţi ales locul acesta ca cel preferat.(N.R. NE AFLĂM ÎN 
CLĂDIREA DE PE BD. URANUS 150, VIZAVI DE PIAȚA DE FLORI) 
 
În primul rând, pentru că este unul emblematic pentru industriile creative: majoritatea 
firmelor de aici sunt firme de publicitate. Totodată, e o clădire de patrimoniu care, aparent, 
nu avea nicio şansă. Fusese incendiată de două ori de proprietar si era condamnată, dar a 
supraviețuit şi a primit o altă valență. Noi, în discursul public, facem greşeală să ne referim 
la patrimoniu ca la o icoană pe care o punem în dulap şi o uităm acolo- ca în Maramureş, cu 
biserica de lemn-monument istoric lângă care s-a făcut una de piatră, mai frumoasă. Dar 
patrimoniul ar trebui integrat în ceea ce este oraşul astăzi. 
 
Toate clădirile de patrimoniu ar trebui păstrate?  
 
Ar trebui păstrate în esență, ca să nu lungim foarte mult, aşa numitele zone protejate, care 
sunt zonele istorice ale oraşului: sunt 98 şi aici intră şi Icoanei, şi Toamnei, şi Aviatorilor şi 
Lipscani- dar Lipscani e doar una dintre ele. 
 
Prima dată când aţi venit în Bucureşti, ce impresie v-a lăsat? 
 
Eu am trăit într-un oraş mic, în Făgăraş, şi mai veneam aici în drumurile mele la 
olimpiadele de matematică. Mai treceam şi mai mâncam o prăjitură la Athenee Palace, în 
anii comunismului. Era un oraş mare, care, pe un om ce vine dintr-un oraş de 40.000 de 
locuitori, îl fascinează inevitabil.După asta, îmi aduc aminte că aveam 14-15 ani, eram în 
lotul de matematică şi aveam nişte veri care locuiau în Crângaşi- tocmai fusese construit 
Crângaşiul şi şirul lung de blocuri, toate noi, mă fascinau.După asta, am venit aici la 
facultate în '89. A fost primul loc în care am plecat de acasă de tot, un loc în care m-am 
descoperit pe mine şi, în felul ăsta, am transferat o oarecare afectivitate şi asupra acestui 

http://www.b365.ro/author/miruna-bardulete/
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oraş. N-am avut o pasiune pentru patrimoniu decât în momentul în care am văzut că e 
agresat şi atunci când am văzut că se pierde ceva. 
 
Ăsta a fost primul lucru care v-a deranjat la oraş? 
 
Eu am avut două etape în Bucureşti. Din '89 în '92, când am fost student şi am stat în 
Grozăveşti, erau şi anii aceia de eforie de după Revoluție, care au fost nişte ani 
extraordinari. Şi în '92, când am plecat la studii în Franța, care era normală, civilizată, față 
de ce era aici, am resimțit o pierdere. Și când mă întorceam în țară, în vacanțe, mergeam 
mai întâi la Grozăveşti şi abia apoi la Făgăraş. În '98 m-am întors să locuiesc aici de-
adevăratelea, mi-am terminat studiile şi am devenit om matur. Nu mai era oraşul exuberant 
pe care-l lăsasem în '92. Societatea se trezise din euforie, începuse să se conştientizeze 
problemele reale, inclusiv în mediul protejat al lumii academice în care eram eu şi, până în 
anii în care s-a ştiut că România va intra în UE, prin 2004-2005, când a început să vină 
fluxul de bani către România, n-am perceput alte probleme decât problemele generale ale 
unei țări sărace: faptul că nu venea autobuzul, că erau gropi în asfalt.Era greu să discern ce 
ține de Bucureşti, de ce ține de România. Când au început să vină banii şi când am început 
să vedem că Bucureştiul îşi pierde spațiile verzi, clădiri de patrimoniu şi că tot felul de 
oribilități încep să fie construite, multă lume a descoperit, de fapt, că e o problemă 
urbanistică. După cunoştința mea, momentul în care s-a întâmplat a fost un miting din 
2006, împotriva proiectului primarului Videanu de a face blocuri în piața din fața Ateneului. 
A fost un miting cu vreo 200 de persoane, în care au venit oameni preocupați de ce se 
întâmplă în oraş şi, cu ocazia asta, am conştientizat toți că sunt probleme şi la Piața Obor, şi 
în tot felul de cartiere istorice, şi cu parcurile... de atunci a început un fel de conştiință a 
oraşului. 
 
Dar cum de v-aţi întors din Franţa? Nu era nimic de salvat acolo? 
 
Nu era (RÂDE), nu... vreau să spun că, în Franța, nici nu ştiam cine e prim-ministru. 
Niciodată nu mi-am închipuit că mă voi implica social. Şi, chiar aveam o discuție cu 
profesorul meu- mulți din colegii mei au rămas în Franța, şi-au luat cetățenia şi sunt 
profesori acolo- şi profesorul meu încerca să mă convingă să fac la fel şi eu. I-am zis: "LA 
ANU AVEȚI ALEGERI PREZIDENȚIALE, DAR EU CU CINE VOTEZ?" Dar n-a înțeles foarte 
bine... Foarte serios vorbind, probabil că, profesional, aş fi fost mult mai bine în matematică, 
probabil aş fi fost mai departe azi, dar simțeam că îmi lipseşte o dimensiune afectiv-socială, 
de care nu vedeam Franța în stare să mi-o dea. Nu comunicam cu oamenii ca aici. 
Câteodată, nu râdeam la bancurile lor, cum ei nu râd la bancurile mele; cu toate că era o 
lume foarte civilizată, nu mă simțeam în largul meu. Şi-n plus, aveam nostalgia anilor '90. 
 
Nu v-a părut rău că n-aţi rămas nici când v-aţi mai enervat pe Administraţia de 
aici? 
 
Bineînțeles, tot timpul îți pui întrebarea ce ar fi fost mai bine. Însă cred că eu am ales bine 
până la urmă. Bine, aş putea să plec şi peste o lună, dacă vreau. Nu mai suntem în perioada 
în care alegerea e definitivă. În momentele când sunt foarte supărat, vreau să renunț cu 
totul. Adică să renunț la această identitate, la România, şi să zic că nu mă mai interesează. 
Dar n-aş putea niciodată să rămân şi să mă fac că nu văd că nişte oameni stau cu picioarele 
pe gâtul meu. 
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Aţi câştigat un proces alături de Primărie. Cum de s-a ajuns la o colaborare? 
 
Două procese au fost împreună cu Primăria, primul e unul în care Facultatea de Drept a dat 
în judecată Primăria cerându-i să construiască pe un spațiu verde sau să primească de la ea 
20 de milioane de euro. Pe ăsta l-am câştigat acum un an. 
Cel de-al doilea e legat de Piața Lahovari: un investitor, care nu a primit dreptul de la 
Primărie să construiască un bloc care ar distruge coerența, le-a cerut 3 milioane de euro. 
Eu am aflat de procese de la juriştii Primăriei, cu care în multe procese sunt pe poziții 
adverse, şi mi s-a părut o cauză pentru care merită să te bați. Trebuie să faci o cerere în fața 
judecătorului ca să intervii de partea lor, dar nu trebuie să-i arăți prietenia dintre voi, 
logodna (RÂDE). 

 
 

"PROFESIONAL, AŞ FI FOST MULT MAI BINE ÎN MATEMATICĂ." 
 

Deci nu e nevoie de acordul Primăriei. 

Nu, faci o cerere. Am mai avut un proces, la începuturile noastre, în care am încercat să 
intrăm de partea Ministerului Tineretului şi Sporturilor, împotriva unor investitori, pentru 
un litigiu pe ştrandul Tineretului. Ministerul voia să-şi ia înapoi terenul, am făcut o cerere 
de intervenție de partea lor în fața instanței, dar avocații s-au opus: au spus că le tulburăm 
argumentația (RÂDE). Dar eram la început atunci şi nici n-am făcut scandal. 
 
În Făgăraş aţi intervenit pentru vreo clădire? Era vreuna în pericol? 
 
Nu... merg câteva zile pe an doar acolo, dar, din fericire, nu e o presiune imobiliară încă în 
Făgăraş. Economic, oraşul o duce foarte prost şi multă lume merge la muncă în Italia, 
Spania. Făgăraşul, în afară de o biserică oribilă care alterează imaginea către cetatea de 
secolul XIV, care există acolo, nu are mari distrugeri. 
 
 

De pasajul subteran care o să se facă la romană spuneaţi că e contra spiritului 
european. De ce? 
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Dacă ne uităm la Magheru, bulevardul a fost, în interbelic, prezentat în toate revistele 
europene de arhitectură ca exemplu de bulevard modernist european. Bulevardul Magheru 
are un potențial turistic extraordinar care acum e anulat; că te simți acolo ca pe marginea 
autostrăzii. Ca dovadă, pe Magheru sunt bănci, farmacii, sex-shopuri, gogoşerii- nu găsiți 
marile magazine de lux care ar trebui să fie inima oraşului. Ele au migrat către mall-uri. Şi, 
în contextul ăsta, prin faptul că avem ase-ul şi prin cele două amărâte de treceri de pietoni, 
zona din jurul pieței romane se salvează cât de cât de la acest peisaj arid şi e una vie, cu 
oameni care interacționează. În momentul în care acest peisaj va fi refăcut şi pietonii vor fi 
obligați să treacă pe dedesubt, vom avea o prelungire a bulevardului magheru prin piață şi 
va dispărea. E trist, că e un loc cu oameni care stau împreună- şi asta e un oraş. 
 
Pasajele subterane pentru pietoni sunt rele oriunde sau doar în zonele cu 
însemnătate? 
 
În principiu, eu sunt pentru a lăsa pietonii la suprafață, nu mașinile, pentru că ei sunt 
sufletul unui oraş. 
 
Andrei Pleşu spunea că testul unui candidat bun la Primărie e să-l duci pe stradă 
şi să observi unde se bucură. Dumneavoastră unde vă bucuraţi? 
 
Sunt cartiere vechi care sunt superbe, cum e cartierul Cotroceni, de exemplu, sau Icoanei, 
unul care mie imi place foarte mult, sunt nişte parcuri interesante şi cam asta. Dar 
Bucureştiul este un oraş cu oameni calzi şi vii. Asta e principala lui calitate, cred eu. Şi mai 
are o calitate, care, din păcate, nu este calitate. Este un mare oraş universitar. Dar pe 
studenții îi vedem prin ghetouri- ideal ar fi ca pe ai să se plimbe pe malul Dâmboviței, pe 
lângă Universitate, dar ei nu prea apar ca o masă critică. 
 
Nu au spirit de iniţiativă studenţi? Dumneavostră aţi fost şi profesor aici. 
Asta e altă problemă, eu vorbesc simplu ca prezență publică. Nu-i distingi pe studenți în 
masa publică, nici pe Calea Victoriei nu-i vezi, deşi e aproape de Universitate. Tocmai 
pentru că nu există o viziune care să facă din oraş unul cu specific universitar şi al 
industriei creative, cum cred că am putea noi să ne poziționăm în competiția globală. 
 
Per ansamblu, cum e Bucureştiul lui Nicuşor Dan? 
 
Este un oraş care are un potențial uriaş, în special uman,  dar îşi epuizează resursele cu 
frenezie, pentru sunt mulți tineri care pleacă. Dacă continuăm să hăcuim spațiile verzi şi 
spațiile istorice n-o să mai vină nimeni la un moment dat. Trebuie să fie firme care să vrea 
să se instaleze aici. Şi este un oraş cu oameni interesanți, dar din care relativ puțini încep să 
înțeleagă că pot să schimbe direcția în care merge oraşul, pentru confortul lor şi al copiilor 
lor. 
 
Sursa:http://www.b365.ro/bucurestiul-meu-nicusor-dan-nicusor-dan-pasaj-romana-
nicusor-dan-interviu_192352.html 

 

http://www.b365.ro/bucurestiul-meu-nicusor-dan-nicusor-dan-pasaj-romana-nicusor-dan-interviu_192352.html
http://www.b365.ro/bucurestiul-meu-nicusor-dan-nicusor-dan-pasaj-romana-nicusor-dan-interviu_192352.html

