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SIBIU
CLASICI, MODERNI, CONTEMPORANI. PICTURĂ ROMÂNEASCĂ.
COLECŢIA LUCIAN POP
LA MUZEUL NAŢIONAL BRUKENTHAL DIN SIBIU

De Camelia Repede

În această vară, muzeul sibian găzduieşte o nouă expoziţie cu lucrări din colecţia
particulară Lucian Pop, eveniment care face parte din programul de susţinere şi promovare
a artiştilor şi colecţionarilor privaţi din România.

Colaborarea cu colecţionarii, prin care publicul are accesul la piese de patrimoniu de mare
valoare aflate în deţinere privată, este un proiect deja cu tradiţie în cadrul activităţilor expoziţionale
ale Muzeului Naţional Brukenthal.
Selecţia oferită publicului în această vară va readuce pe simeza expoziţiei câteva dintre
capodoperele colecţiei (printre care Pierrot, a lui Ştefan Luchian şi Ulcica cu flori de câmp a lui Ioan
Andreescu), valorificând, în primul rând, tablouri reprezentative pentru creaţia câtorva dintre cei
mai faimoşi artişti contemporani, de la Corneliu Baba, la Dan Hatmanu, Constantin Piliuţă, Georgeta
Năpăruş, Sabin Bălaşa, Vasile Grigore, Ion Alin Gheorghiu, Horia Bernea şi mulţi alţii.
”Colaborarea dintre Muzeul Naţional Brukenthal şi această colecţie particulară din Târgu Mureş, a
generat şi un alt proiect comun: Galeria de Artă Lucian Pop, gândită ca muzeu, instituţie privată
organizată şi consiliată de specialiştii Muzeului Naţional Brukenthal, rezultat al generozităţii
colecţionarului de a împărtăşi patrimoniul artistic pe care îl deţine cu iubitorii de frumos, precum şi
al interesului şi disponibilităţii Muzeului de a se implica în proiecte novatoare, care să deschidă noi
spaţii de cultură şi artă, şi să ofere mobilitate, diversitate şi un nivel de excelenţă vieţii cultural
artistice din România” a explicat curatorul expoziţiei, dr. Iulia Mesea
Expoziţia poate fi vizitată la Casa Albastră, Sala Multimedia, Piaţa Mare, nr. 5 din Sibiu până
în luna august.
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TURNUL SFATULUI
ENERGII ȘI CONSTRUCŢII NECONVENŢIONALE

Opinii
De arh. Dorin Boilă

A ajuns imperativ astăzi să ne preocupăm de sursele de energie care să asigure mersul
societăţii, așa cum s-a structurat ea prin diversele revoluţii tehnologice.
Pentru că, după cum spunea cineva, dacă „se ia curentul” două săptămâni (fie iarnă, fie
vară), tot ce știm că ne înconjoară și funcţionează, (inclusiv relaţiile inter-umane), se
prăbușește!
Energia utilizabilă pentru funcţionarea sistemelor societăţii actuale este foarte legată de
sfera construcţiilor, pentru că domeniul imobiliar este de departe cel mai mare consumator
energetic în lumea de azi! Construcţiile existente consumă peste 40% din totalul energiei
produse pe glob, pentru a putea fi locuite, utilizate, în cele mai diverse zone climatice.
Există acele exemple extreme, realizate și întreţinute prin petro-dolari: zgârie-nori închiși
cu sticlă, pistă de schi de kilometri – în emiratele arabe, zonă de climă excesiv tropicală!
Dar construcţiile sunt de asemenea un consumator de materii prime pentru care, la
fabricaţie, s-au folosit enorme cantităţi de energie, plus că toate acelea (metal, sticlă, plastic,
ceramică, coloranţi, izolaţii, etc.) se pun în operă pe șantiere puternic energo-fage ! Așa că
modul de locuire, de adăpostire a instituţiilor și întreprinderilor, a spaţiilor comerciale, a
devenit un factor de frânare a progresului civilizaţiei, tocmai din insuficienta expertiză și
proiectare inteligentă, din atenţia acordată excesiv formalului, eficienţei pe termen scurt și
eliminării experienţei seculare a construcţiilor tradiţionale…
Evident că se caută cu asiduitate noi surse de energie, eventual mai ieftină decât cea
produsă prin metode clasice. Problema e că, în primele etape, tehnologiile sunt relativ
primitive și costul final al energiei ajunge peste cel clasic! Pentru promovarea acestor
alternative s-a ajuns chiar la ascunderea adevărului, la minciună publicitară – durata reală
de funcţionare a eolienelor sau panourilor fotovoltaice este de 1/3 din timpul afirmat,
durata lor medie de funcţionare este de fapt 1/2 din timpul dat ca sigur, eficienţa lor
nominală este catastrofală fără subvenţiile generoase de la stat, adică de la noi toţi! Ca să nu
mai vorbim despre raportul dintre costul investiţiei+ mentenanţa pe durata medie de
exploatare și costul Kw-oră…
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Pentru că nu se iau în considerare costurile de conectare intermitentă la sistemul energetic
public, paralel cu întreruperile marilor furnizori din resursele clasice, la care repornirea e o
întreagă poveste…
Și mai este marea problemă a acestor surse „verzi” – ce ne facem când nu e cald afară, când
nu bate vântul, când cerul e acoperit de nori? Ce ne facem cu peisajul, valoare inestimabilă
și neregenerabilă, care se umple de tot felul de obiecte metalice, unele de 150 de metri
înălţime, cu suprafeţe de hectare întregi de oglinzi ce orbesc zone întinse cu strălucirea
lor,mobilă în funcţie de soare, ca să nu mai vorbim de afectarea biosferei… Lăsăm pe altă
dată poluarea subterană, provocată de exploatarea barbară a gazelor de șist sau
prelucrarea cu cianuri a minereurilor…
Din fericire, faţă de aceste probleme de mediu, de patrimoniu și de amenitate a
comunităţilor umane (RESURSE NEREGENERABILE !!!), există o serie de soluţii alternative,
generatoare de energie mai blândă și mai constantă. O scurtă enumerare:
- energia geo-termală, recuperabilă prin pompe de căldură
- utilizarea gunoaielor menajere prin incinerare (brevet românesc recent, cu plasmă)
- utilizarea resturilor de materii organice combustibile (deșeuri lemn, plante tehnice,
culturi agro-silvice repede crescătoare,etc.)
- utilizarea vegetaţiei acvatice și a micro-organismelor pentru epurarea apelor uzate
- utilizarea soarelui pentru amorsarea unor reacţii chimice în bazine subterane, a căror
reversibilitate produce energie și peste luni de zile (în anotimpul rece).
Și pentru că ECONOMISIREA ESTE PRINCIPALA RESURSĂ ENERGETICĂ, există în domeniul
construcţiilor toate soluţiile, deja puse la punct, pentru a realiza edificii mai ieftine, mai
eficiente termic, amplasate urbanistic mai favorabil pentru reţelele edilitare și, foarte
important, cu utilizarea foarte atentă a intravilanelor existente, pentru a nu mai ocupa
terenuri bune pentru agro-zootehnie și silvicultură!
Iată câteva opţiuni:
1. construcţii pasive termic, care să utilizeze experienţa tradiţională a pereţilor cu inerţie
mare, a izolării acoperișului, a orientării cardinale corecte – și asta nu numai la locuinţe !
2. construcţii bio-climatice, adică utilizând activ circuitele naturale de aer, apa de ploaie,
vegetaţia de lângă construcţie și materialele tradiţionale regenerabile – lemnul, chirpiciul,
lâna de oaie, piatra.
3. reutilizarea construcţiilor existente prin restructurare, evitarea unor demolări masive și
reutilizarea tuturor materialelor energo-fage, ca să nu mai suprasolicităm industria
producătoare.
De fapt, este nevoie din nou să ne schimbăm noi-înșine, ca societate, să modificăm modul
de a învăţa copiii despre energie, economisire și bună așezare în teritoriu ! Dacă facem asta,
o să constatăm curând că această criză a energiei, a investiţiilor și a finanţelor este doar
consecinţa unei greșite concepţii despre utilizarea resurselor și ocuparea terenului!

Sursa: http://turnulsfatului.ro/21129/energii-si-constructii-neconventionale.html?sst=
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MUREŞ
RADIO MUREŞ
TG.MUREŞ, LOC DE STU DIU PENTRU CONCURSUL STUDENŢILOR DE
LA ARHITECTURĂ

De Valeriu Russu
Studenţi de anul II de la 6 facultăţi de arhitectură din România şi Ungaria au concurat
pentru cea mai bună idee de proiectare a unei case pe un loc precis dintr-o localitate
anume. Anul acesta a fost ales Tîrgu-Mureşul.
S-au prezentat 222 proiecte, iar cele mai bune , 20 la număr, sunt prezentate publicului,
într-o expoziţie pe holurile Primăriei Tg. Mureş. Reprezentantul organizatorului, Asociaţia
UnDaVerde, Georgiana Branea, cea are a propus locaţia de proiect, respectiv intersecţia
străzilor Tineretului cu Cuza Vodă, a explicat că este un concurs anual al studenţilor
arhitecţi, aflat la ediţia a IV-a.
Arhitectul -şef al Primăriei Tîrgu-Mureş, Daniela Miheţ, a precizat că acest demers vine în
sprijinul ideii de a organiza concursuri de arhitectură pentru proiecte urbanistice de
anvergură, în locul licitaţiilor clasice.
Expoziţia- concurs a studenţilor arhitecţi va fi găzduită de Primaria Târgu-Mureș în până în
11 iulie 2013. Prima expunere a fost la Cluj Napoca în cadrul festivalului „Zilele
Arhitecturii" unde a fost si jurizat concursul, urmată de expunerea la Târgu-Mureș, oraș gazdă, de altfel, pentru tema concursului.
Cel mai bun proiect s-a dovedit a fi cel al lui Fulop Csenge, student la Cluj-Napoca, pe locul
secund s-a clasat Barbu Alexandru Şerban, student la Timişoara, iar pe poziţia a III-a s-a
situat Kata Kovacs, de la Universitatea din Budapesta.
Sursa:http://www.radiomures.ro/stiri/tgmure_loc_de_studiu_pentru_concursul_studen_il
or_de_la_arhitectura.html

5

ALBA
Adevărul
SEBEŞUL ÎN URMĂ CU 100 DE ANI: UN ORAŞ SĂSESC, PROSPER ŞI
ÎNGRIJIT

Muncipiul Sebeş din judeţul Alba este una din localităţile cu cel mai pronunţat stil
arhitectural săsesc din Transilvania. De pe urma saşilor care au înfiinţat oraşul au rămas
amintiri de nepreţuit. În prezent, numărul saşilor din oraş este puţin peste 1 la sută din
populaţie, în timp ce în urmă cu 100 de ani procentul se apropia de 50 la sută.
Oraşul a fost întemeiat în secolul al XII-lea de coloniştii saşi veniţi la chemarea regelui
Ungariei. În Sebeş s-au stabilit populaţii provenite din zona Rinului şi a Moselei (regiunea
Luxemburgului şi a vestului Germaniei de astăzi). Germanii din Sebeş au fost de fapt
franconi de pe Rin, “Rheinfranken”. Sebeşul Săsesc a fost unul din cele mai importante
oraşe ale Transilvaniei medievale, devenind una din cele “şapte cetăţi” care au dat numele
german al provinciei: “Siebenbürgen”.
Fotografiile vechi suprind oraşul în urmă cu aproape un secol. Pot fi observate cele mai
importante clădiri şi obiective care există şi în prezent: primăria, biserica evanghelică,
liceul, piaţa, străzile principală cu magazinele săseşti, lacul oraşului.
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Denumirile purtate de-a lungul vremii În cele mai vechi documente istorice care atestă
existenţa Sebeşului, localitatea poartă numele de “Malembach” (1245), “Millenbach”
(1309), denumiri care derivă din săsescul “Malemboch”, însemnând “râu care poartă mult
pietriş”, lucru care corespunde realităţii geografice. Numele german modern al oraşului
este “Mühlbach” (“râul morii”).

Potrivit documentelor, oraşul a fost înfiinţat official în anul 1150. În anul 1242, invazia
mongolă a distrus oraşul, locuitorii trebuind să înceapă reconstrucţia. Secolul al XIV-lea a
adus cu sine o perioadă de dezvoltare, Sebeşul fiind cotat în 1376 al treilea ca importanţă
comercială între oraşele săseşti.
Un act regesc din 1387 consfinţeşte dreptul Sebeşului de a ridica ziduri, deşi construcţia
Sebeşul a devenit primul oraş din Transilvania înconjurat complet cu fortificaţii din zidărie.
La 1485 regele Matias Corvinul acordă oraşului o serie de privilegii pentru completarea
fortificaţiilor. Ultimele urme ale şanţurilor de apă care înconjurau Sebeşul au fost
transformate în ultima parte a secolului al XIX-lea în lacul din parcul oraşului.
A doua colonizare săsească După pandemia de ciumă din 1738, populaţia a scăzut foarte
mult, oraşul fiind salvat în bună măsură de venirea celui de-al doilea val de colonişti din
spaţiul german, mai exact din Baden-Durlach (începând cu anul 1748) şi Hanau (1770).
Dieta Transilvaniei s-a întrunit de două ori în Sebeş, în 1556 şi 1600. Locul întrunirilor,
Casa Zápolya, este astăzi muzeu.
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Până la reorganizarea administrativă românească din perioada interbelică s-a numit
Sebeşul Săsesc şi a făcut parte din comitatul Sibiu. Apoi a fost inclus în judeţul Alba. Între
anii 1950 şi 1968, Sebeşul a făcut parte din Regiunea Hunedoara. În 1968 a revenit la
judeţul Alba, după reorganizarea administrativă a ţării.
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Sebeşul este acum cel mai important pol economic al judeţului Alba cu investiţii străine de
circa 1 miliard de euro. Construit la întâlnirea principalelor drumuri din Transilvania,
oraşul atrage investitori mari care vor să beneficieze de costul scăzut al forţei de muncă şi
de viitoarele autostrăzi care vor lega zona de restul Europei.
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Sursa:http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/sebesul-urma-100-ani7_51bdd843c7b855ff569986ac/2_51bdd83cc7b855ff5699869e.html
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HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
ANUNŢ
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii
publice de conducere vacante: Şef serviciu avizare-autorizaţii şi disciplina în construcţii din
cadrul Direcţiei Arhitect şef
- Probele stabilite pentru concurs:
09.07.2013 - proba scrisă;
11.07.2013 – interviul;
- ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara
- termenul de depunere al dosarelor – 27.06.2013
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului
- studii superioare de lungă durată
- vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani.
Informaţii suplimentare la tel.0254/211350, int.183.
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Sef serviciu avizare
autorizaţii şi disciplina în construcţii
1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr.839/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
Sursa: http://www.cjhunedoara.ro/index.php/anunturi-comunicate
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FOTOREPORTAJ:
STREET DELIVERY BUCUREŞTI – PARTEA A DOUA :
JOCURI , INSTALAŢII URBANE ŞI MEŞTEŞUGURI
De Arh. Mircea ŢIBULEAC

Continuăm descoperirea străzii Arthur Verona într-o zi care i-a fost dedicată fenomentului
Street Delivery .
Spaţii de jocuri, instalaţii urbane şi zeci de ateliere de meşteşuguri descopăr la tot pasul.

Mesajele subliminale dar şi cele scrise de-o şchioapă mai peste tot , te fac să reflectezi…şi
să-ţi pui multe semne de întrebare…..
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În următoarea ediţie o să vă prezint şi alte aspecte surprinse pe Arthur Verona. Mă voi
contra mai mult pe imobile. Despre ce este vorba? Veţi afla dacă ne citiţi în continuare !
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INVITAŢIE
EXPOZIŢIA PROMOŢIEI 1963 A INSTITUTULUI DE ARHITECTURĂ
"ION MINCU"

In perioada 11 iunie - 12 iulie, promotia 1963 a Institutului de Arhitectura "Ion
Mincu" va invita la expozitia "50 de ani. 1963-2013" care are loc la Centrul de
Cultura Arhitecturala al UAR (str. J. L. Calderon, Sector 2, Bucuresti).
Sunt prezentate lucrari ale arhitectilor: Ion Barabas, Stefan Burcea, Ana Carlig (Tarcau),
Gheorghe Cheptea, Gheorghe Chira, Ion Ciorcila, Peter Derer, Ilie Dumitrescu, Dinu Elian,
Gabriel Enachescu, Mihai Gheorghiu, Stefan Hristodulos, Miron Hunt Iliescu, Dan
Musatescu, Andrei Olsufiev, Vasile Oprisan, Alexandru Racoviceanu, Vasile Sarbu, Antonio
Teodorov, Mariana Tweedie Ciomartan si Viorel Voia.

Expozitia este deschisa de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17:00.
Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/expozitia-promotiei-1963-a-institutului-de-arhitecturaion-mincu.html
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INVITAŢIE / CRAIOVA / Euroregionala SUD-VEST UAR

24

OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
ANUALA DE ARHITECTURĂ - BUCUREŞTI 2013

Preluare de F. Bălteanu
Filiala Bucureşti a Ordinului
Arhitecţilor din România are
deosebita plăcere de a va invita la
Anuala de Arhitectură Bucureşti ediţia a XI-a 2013, cu tema LocalGlobal. Aceasta va putea fi vizitată
în perioada 17-24 iunie la Sala
Dalles , Bucureşti (B-dul Nicolae
Balcescu nr. 18).
Proiectele nominalizate şi premiate vor fi expuse şi pe str. Lipscani, în centrul vechi al
Bucureştiului, în perioada 21-30 iunie 2013.
PROGRAM ANUALA DE ARHITECTURĂ 2013
25 iunie / marţi - 30 iunie / duminică
ora 19:00
deschidere& vernisaj expozitie urbană
expoziţia urbană cu proiectele premiate şi nominalizate la Anuală
workshop urban: pavilionului de socio-arhitectură: Poiana lui Ioncan
evenimente De-a Arhitectura pe strada Lipscani: 24/30 iunie
proiect pilot Dispozitive Urbane
27 iunie / joi
ora 18:30 Joia din Portic, sediul OAR Bucureşti
28 iunie /vineri
ora 18:30 Club Alchemia: expozitie de fotografie
Vlad Eftenie Puzzeled Bucharest
Bogdan Tofan & Şerban Mestecăneanu Arhitectura emoţiei;
2 iulie / joi
Joia din Portic, sediul OAR Bucureşti:
vernisaj expozitie de fotografie Vlad Rădulescu
Cocktail Party: închiderea Anualei de Arhitectură Bucureşti 2013

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/anuala-de-arhitectura-bucuresti-2013.html
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REVISTA ARHITECTURA
EXPOZIȚIE – RĂDĂCINI BRÂNCOVENEȘTI
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27 iunie – 19 iulie 2013, Sala Irina Nicolau
Muzeul Naţional al Ţăranului Român
Muzeul Naţional al Ţăranului Român vă invită joi, 27 iunie 2013, ora 18.00, Sala Irina
Nicolau, la vernisajul expoziţieiRĂDĂCINI BRÂNCOVENEȘTI de Elena Murariu, curator
Monica Morariu. (Intrarea în expoziţie se face din strada Monetăriei).
Lucrările prezentate au ca sursă de inspiraţie viaţa Sfinţilor Brâncoveni, arta
brâncovenească și tradiţiile spaţiului românesc. Această expoziţie este prima dintr-o serie
de astfel de manifestări dedicate de artistă Sfinţilor Brâncoveni, la 300 de ani de la
martiriul acestora, și cuprinde lucrări de grafică și pictură.
Expoziţia va fi prezentată de acad. Răzvan Theodorescu.
Cu acest prilej, va fi lansat și volumul RĂDĂCINI BRÂNCOVENEȘTI, care constituie un
catalog orientativ al expoziţiilor închinate de artistă Sfinţilor Brâncoveni.
Elena Murariu a studiat la Universitatea Naţionala de Arte din București, promoţia 1987,
și s-a specializat în restaurare de pictură murală la ICCROM, Roma. Activează ca restaurator
de pictură murală în domeniul monumentelor istorice. Activitatea sa artistică s-a
concretizat în lucrări de artă sacră de tradiţie bizantină. A participat la diverse expoziţii din
ţară și străinătate. Mai multe premii și distincţii au consacrat recunoașterea valorii
lucrărilor sale din domeniul restaurării, cât și a celor din domeniul artei sacre.
Expoziţia va putea fi vizitată la Sala Irina Nicolau, până în ziua de 19 iulie 2013, de marţi
până duminică, între orele 10.00 – 18.00.

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/06/expozitie-radacini-brancovenesti/
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