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SEMNALE  

UZINA INDEPENDENȚA SIBIU – FONDATĂ 1868  
- AGONIE, ABANDON, RECONVERSIE-  

PRIMA PARTE :  , ,O EVOLUȚIE CARE AR PUTEA FI LA FINAL UN MARE CÂȘTIG”  

 

De arh. Mircea ŢIBULEAC 
 

Între anii 1840 și 1918 în Sibiu funcţionau 33 de                    
înterprinderi  cu caracter   industrial. La acest capitol,  
Sibiul deţinea  primul loc în   Transilvania în acele 
vremuri.  Printre aceste întreprinderi figura și  Uzinele  
Rieger”,  celebre pentru secţia de turnătorie de fontă. Un 
moment de cotitură l-a reprezentat finalul perioadei 
comuniste (1989-1990), moment în care a început declinul 
producţiei. 
 

 

          Număr 
de angajaţi: 

 
1989 –  5 000 

1997 –  4 500 

2006 –     704 

    2009 –     399 

 

 

- Sibiul înainte de 1989 se situa și în primele zece orașe din România 
în ceea ce privește industria.  
 

- Independenţa era denumită ,,mecanicul-șef al industriei 
constructoare de mașini a României”.  

În anii de glorie ajunsese la 8 000 – 10 000 de angajaţi. 

Uzina își are originea în anul 1868. Înfiinţarea ei i se datoarează lui 
Andreas RIEGER, născut în anul 1839 în Apoldul de Sus. 
Amplasamentul: pe fâșia fostelor grădini dintre fortificaţii și Cibin. 

-  În iulie 2008, cinci hale de sec. XIX, primeau aviz favorabil pentru a 
fi înscrise pe lista monumentelor istorice. Propunerea era ca aceste hale să se transforme într-un 
muzeu al instrustriei din Sibiu. 

- Independenţa funcţiona ca un mic oraș cu hale industriale, cantine, dispensare, grădiniţă, creșă, 
bibliotecă, unităţi de învăţământ, etc. 



 2 

- A funcţionat pe două mari amplasamante în Sibiu: Sediul I (str. Ocnei şi Rusciorului) şi Sediul II 
(str. Ştefan cel Mare).  

Înainte de a mă apropia de obiectiv, am ţinut să îl încadrez în zonă, făcând fotografii din 

Oraşul de Sus.  

          

    În prezent amplasamantul de pe str. Ocnei este în faza de clădiri în proces de degradare, 

părăsite şi golite sau în curs de golire de tot ce a însemnat dotări şi mijloace de producţie. 
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Am pornit cu mare entuziasm turul aventurii mele îndemnat de o zi însorită de iarnă a 

cărei lumină strălucitoare era excelentă pentru cules imagini. Cu toate că accesul era interzis, sau 

mai bine spus limitat, am beneficiat de bunăvoinţa unei conştiinţe lezate. Cel care era pus să 

păzească accesul a fost ucenic şi apoi muncitor în această uzină în perioada ei înfloritoare înainte 

de 1989. Auzind că reprezint Uniunea Arhitecţilor, care i-

am spus că este mare amatoare să contribuie la ce se mai 

poate salva din patrimoniul construit, m-a lăsat să trec. În 

timp ce mă îndreptam spre primele hale din timpul lui 

Rieger, mi-am adus aminte că în februarie 2009 pe portalul 

de ştiri evz.ro am citit cu mare bucurie un articol intitulat 

,,Muzeu amenajat în fosta fabrică Independenţa”. Am 

revăzut textul articolului şi citez: 

,, Fabrica Independenţa, situată în centrul istoric al 

Sibiului, zonă protejată Unesco, va fi clasată săptămâna 

viitoare ca monument istoric. Mai mult, fostele hale Rieger 

vor fi transformate într-un Muzeu al Industriilor. Asta pentru 

că Ministerul Culturii a câştigat procesul intentat celor două 

firme formate de acţionarii fostei fabrici Independenţa. 

Intenţia celor din urmă era aceea de a transforma terenul cu pricina într-un mall sau un complex 

imobiliar rezidenţial. Noul muzeu va face parte din Complexul Brukenthal, iar înfiinţarea lui este 

susţinută atât de primarul Klaus Johannis, cât şi de fostul ministru al culturii, Adrian Iorgulescu”.  
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Tot în acest articol apărea reprodusă o declaraţie plină de 

încredere şi optimism. Directorul Muzeului Brukentahl, 

declara: „Marţi merg la Bucureşti şi voi avea grijă să se 

semneze definitiv ordinul de clasare. Din câte ştiu eu, nu au 

voie să facă recurs, hotărârea fiind irevocabilă. În curând 

vom începe procedurile pentru amenajarea muzeului.” 

  De fapt la acea dată s-a obţinut numai un aviz care 

a fost apoi contestat de investitori. Timpul a trecut, 

lucrurile au trenat, dar până în final am aflat astăzi că în 

sfârşit, Ministerul Culturii a emis Ordinul de clasare 2031 

din 27.01.2014, având codul SB-II-a-B-21085. S-au clasat 

11 hale, mai puţin cele două construcţii înalte care 

bordează incinta, fiind cap de perspectivă către strada 

Ocnei.  Săptămâna trecută a fost trimisă înştiinţarea către 

investitorii care probabil vor profita de dreptul de a ataca 

ordinul în instanţă.  
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  Anii trec şi imaginile surprinse de mine pe 

peliculă arată, fără îndoială, că procesul de 

degradare nu aşteaptă. El, din păcate, avansează, 

făcând intervenţiile ulterioare şi mai costisitoare.  

În buletinul informativ viitor partea a doua 

a acestui articol va cuprinde un tur cu ajutorul 

imaginilor, care doresc să fir un prilej pentru colegii 

noştri mai tineri de a lua poziţie. Sunt convins că din fondurile timbrului de arhitectură se pot 

finaţa studii şi propuneri care să prezinte idei de reconversie al acestui patrimoniu industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: arh. MIRCEA ŢIBULEAC 
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 „LUMEN EST OMEN“  
 ARTA, ISTORIA ŞI SPIRITUALITATEA ILUMINATULUI ARTIFICIAL 

 

De Natalia JIAN 

Peste 300 de obiecte din 

colecţiile unor mari muzee din 

ţară şi din străinătate şi din 

colecţii particulare ce ilustrează 

istoria şi tipologia iluminatului 

artificial vor putea fi admirate, 

începând de joi, la Casa Artelor 

din Piaţa Mică, în expoziţia 

intitulată “Lumen est Omen” . 

Expoziţia va putea fi vizitată 

până la data de 20 mai 2014. 

 

 Prin intermediul unei selecţii de fotografii şi documente de epocă şi a mai mult de trei sute de 

piese, expoziţia prezintă evoluţia corpurilor de iluminat pe cele cinci continente, valoarea artistică a 

acestora, spirituală şi socială în viaţa oamenilor. Evenimentul iniţiat de dr. Laurent CHRZANOVSKI, 

este rezultatul colaborării dintre Muzeul ASTRA şi numeroşi parteneri, printre care: Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei (Cluj-Napoca), Muzeul Naţional al Țăranului Român (Bucureşti),  Muzeul 

Naţional Brukenthal (Sibiu), Muzeul Civilizaţiei dacice şi romane (Deva), Institutul de Cercetări 

Eco-muzeale (Tulcea), Muzeul de Artă şi Istorie din Geneva. 

 

Iniţiatorul acestui eveniment, dr. Laurent 

CHRZANOVSKI, referindu-se la evoluţia corpurilor de 

iluminat, a punctat vastitatea și complexitatea acestei 

teme: ,,lampa reprezintă o valoare spirituală, care redă 

unirea, legătura cu zeitatea”, iar această expoziţie este o 

premieră pentru România. Corpurile de iluminat, sunt, 

deci, o punte de legătură între societate și lumea 

spirituală.  
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Valeriu OLARU, directorul C.M.ASTRA Sibiu, a 

apreciat importanţa acestei expoziţii, accentuând rolul 

luminii în viaţa omului, declarând că  ,,fascinaţia luminii a 

însoţit omenirea de la începuturile ei. Lumina reprezintă 

viaţă, iar lipsa ei – moarte, tocmai de aceea lumina a fost și 

rămâne cel mai venerat element al universului material și 

spiritual. Expoziţia este un demers de cercetare cvasi-

exhaustiv asupra istoriei, evoluţiei și utilizării luminii, care 

este în strânsă legătură cu societatea”. 

La eveniment au mai participat Răzvan POP, 

directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte și Patrimoniu 

Cultural Naţional, Sibiu; George CIUPAG, muzeograf – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 

conf.dr.ing Dorin BEU, președintele Comitetului Naţional Român de Iluminat, Daniela 

CHRZANOVSKI, Swiss WebAcademy, unul dintre organizatorii expoziţiei. 

Expoziţia exprimă bogăţia şi evoluţia corpurilor de iluminat pe cele cinci continente, prin 

intermediul unei selecţii de fotografii şi documente de epocă şi a mai mult de trei sute de piese, din 

Antichitate şi până la apariţia electricităţii. Lămpile, lanternele şi candelabrele prezentate 

publicului îşi regăsesc dimensiunea globală, care cuprinde funcţia practică, estetică şi câteodată 

chiar cea ludică. 

Organizată pe patru secţiuni, expoziţia permite descoperirea rolului luminii în viaţa 

cotidiană, religioasă, profesională şi chiar festivă, deschizând calea spre o profundă reflecţie asupra 

valorii simbolice a acesteia, dar şi asupra impactului social al iluminatului artificial. Bogăţia puţin 

cunoscută a colecţiei de corpuri de iluminat păstrate în România, din epoca dacică până în perioada 

modernă, este completat de un aport intercontinental realizat prin intermediul pieselor din 

colecţiile Muzeului ASTRA şi ale Muzeului Țăranului Român. 

Cu această nouă expoziţie, Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET, Cluj-Napoca) în 

colaborare cu Complexul Muzeal ASTRA Sibiu, Muzeul Naţional al Țăranului Român (MNTR 

Bucureşti) şi Centrul de cercetări eco-muzeale (ICEM Tulcea), cu sprijinul Muzeului de artă şi 

istorie din Geneva şi cu sprijinul a numeroşi parteneri, îi redau lămpii dimensiunea sa globală de-a 

lungul timpurilor şi al continentelor, prezentând publicului mai mult de trei sute de piese însoţite 

de o selecţie de fotografii şi documente de epocă. 
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Interactivitatea multimedia a expoziţiei a devenit posibilă datorită Swiss Web Academy 

(Sibiu). Cu ajutorul unei tablete sau a unui smartphone, publicul poate avea acces la secvenţe 

filmate, ilustrând, prin intermediul imaginilor realizate de operatorul Claudiu Moisescu, modul de 

funcţionare al celor mai reprezentative obiecte şi instalaţii de iluminat.  

Plecând de la conceptul elaborat de către 

Muzeul de artă şi istorie din Geneva în 2012, 

expoziţia a fost în întregime regândită de Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei şi adaptată 

caracteristicilor etnografice şi arheologice din 

România. Expoziţia ilustrează numai tehnicile şi 

utilizările flăcării îmblânzite, ci şi valoarea sa 

simbolică.  

"Noutatea pentru România este că reuşim 

să punem în valoare prin această expoziţie 

tehnologia modernă şi anume tehnologia de realitate adăugată şi să aprindem lămpile acestei 

expoziţii cu ajutorul unei aplicaţii numite AURASMA, care se descarcă gratuit pe smartphone sau pe 

tablete. Este vorba de un cod 2D care permite abonarea la canalul corespunzător.Din acel moment, 

fără nici măcar un click pe telefonul mobil sau pe tabletă, oricare din imaginile din expoziţie poate fi 

asociată cu cea a unei lămpi aprinse. Dacă trecem la lampa următoare, telefonul mobil recunoaşte 

imaginea şi imediat aprinde lampa. Nu trebuie făcut nimic în plus", a explicat Daniela Chrzanovski. 

 

Cei care doresc să vadă toate cele 300 de 

lămpi, opaiţe, obiecte de cult arzând, pot 

cumpăra cu 40 de lei catalogul expoziţiei. În 

timp ce îl răsfoiesc, trebuie doar să aşeze 

telefonul mobil în faţa fotografiilor şi pot vedea 

lămpile arzând. 

 

 

Link poze eveniment              http://we.tl/ry7vSdYAcS 

   Link-uri video eveniment    http://we.tl/idUYN4Tccj 

                                                http://we.tl/x5ovPUvTp1 

 

http://we.tl/ry7vSdYAcS
http://we.tl/idUYN4Tccj
http://we.tl/x5ovPUvTp1
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Turnul Sfatului 

TRĂIM VREMURI ISTORICE 

 

Opinii de arh.Dorin BOILĂ   

 

Este o chestiune de poziție – dacă te afli prea aproape de un 

fapt sau obiect nu îl percepi corect, ba chiar poți să-l și ignori !! De aici și 

zicala că, dacă ești prins în vâltoarea evenimentelor, nu le sesizezi 

importanța istorică… Fără să mai vorbim că valoarea aceasta istorică se 

ajustează la fiecare nouă generație de observatori…Cred că noi, astăzi, 

trăim un moment care, la scara istoriei culturii, va fi privit ca momentul 

explicit când „galaxia Gutemberg” iese din cursa milenară începută cu 

inventarea și răspândirea tiparului! Mulți analiști au prevăzut și studiat 

acest fenomen, doar că analiza lor s-a cantonat mai mult în sferele tehnice 

– decăderea importanței culturii scrise-tipărite, creșterea explozivă a suportului audio-vizual și, mai 

recent, a celui digital.Suntem probabil singurele generații care avem în locuințe: cărți, colecții de 

periodice, manuscrise/ împreună cu radiouri, televizoare, casetofoane, magnetofoane, pick-up-uri și 

suporturile aferente – casete, benzi, videocasete, discuri de ebonită și vinilin / dar și calculatoare și 

gadgeturi electronice, cu anexele lor – dvd-uri, memorii mobile etc… 

În fața acestei deversări de obiecte (de fapt niște suporturi media) s-a conturat chiar în 

arhitectură și în designul interior acest curent „minimalist”, care caută aproape inconștient să 

elimine haosul obiectelor din interior/exterior, mascând la maxim dotarea „hard” și „soft” atât în 

locuințe, cât și în spații publice și chiar în acele „mediateci”, urmașele tehnologizate ale bătrânelor 

biblioteci… DAR, în tot acest iureș, datorat accelerării aplicațiilor tehnologiei în viața curentă, se uită 

mereu FACTORUL UMAN! Nu în sensul că, evident, omul este motorul inovației și al schimbării, ci în 

consecințele pe plan interior – urmările profunde pentru psihicul uman și pentru viața comunitară 

ale acestor schimbări de paradigme !! Este o certitudine că fiecare modificare de ordin tehnic implică 

o reacție specific umană la nivelul individului, dar și al societății – cum se și spune:  „High tech – high 

touch!”, adică la înaltă tehnologie apare și un răspuns accentuat pe plan uman. Toate ar fi bune și 

frumoase dacă ar rămâne la acest nivel „paradiziac-progresist”. DAR, după cum s-a dovedit în toată 

istoria civilizației, orice asemeneaaparent progres tehnologic a adus de fapt și importante pierderi 

pe plan uman! Filosoful român H.R. Patapievici formula acest lucru la modul: „ Să fim atenți ce 

pierdem când câștigăm ceva!” 
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Iată ce constatăm după cca. 40 de ani de iureș mediatic: 

- în multe din casele oamenilor nu mai poți zări măcar un raft de cărți ! Aici nu vorbim de o 

prezență vizuală, „la metru”, ci de faptul că LECTURA ESTE UN PROCES COMPLEX, care 

construiește/modelează creierul omului în același timp cu învățarea/practicarea scrierii cu mâna! 

Este un proces modelator spiritual, deci de mare adâncime, nu de ordin mecanic, de îndemânare.  

Fapt demonstrat tocmai în raport cu cititul/instruirea la televizor-calculator, ce nu asigură nici 20% 

din procentul de succes al învățatului clasic, cu suportul de „rezoluție infinită” care este hârtia 

tipărită/ pagina scrisă !!! 

- se constată, pretutindeni în lumea de azi, o creștere continuă a analfabetismului funcțional (adică 

știi să citești și eventual să scrii, dar nu înțelegi deloc ce ai citit) și a celui absolut ( aproape 2 

miliarde de persoane n-au venit niciodată în contact cu „lumina textului”…) 

- sunt presiuni teribile (mai ales din partea uriașelor firme I.T.) ca în procesul de învățământ să se 

renunțe la scrisul de mînă, ca un număr tot mai semnificativ de tineri să devină dependenți de 

jucăriile electronice, scumpe și în continuă modificare, pentru a susține vânzările la nesfârșit !! 

- treptat, se elimină memorarea, din școală și din toate activitățile omului activ, pe principiul 

„internetul știe tot”, adică are toate răspunsurile… 

- digitalizarea cărților induce obligația de a le citi (eu aș zice că numai a le „lectura”!) exclusiv pe 

suport electronic, ceea ce duce la fenomenul de baleiere neimplicată a textului de pe ecran…Nimeni 

nu se mai gândește la faptul că însuși suportul electronic este mult mai perisabil decât cele 

tradiționale, depinde exclusiv de o rețea stabilă de electricitate, și implică costuri mereu mai mari de 

utilizare a instrumentelor tip calculator, tabletă, afectând ochii omului de sute de ori mai grav decât 

textul citit de pe hârtie! 

La final, aș enumera o serie de fenomene perfect congruente cu această părăsire a cărții 

ca proces intelectual: explozia artelor abstracte / muzica „serioasă” sau cea comercială devenită un 

zgomot, ritmat monoton și cu texte alienante, paralel cu eliminarea melodiei / urbanismul 

„explodat”, invadând necontrolat spațiile peri-urbane, agricole și forestiere, paralel cu eliminarea 

străzii tradiționale – locul unde în mod firesc se realiza contactul social și procesul de solidaritate 

comunitară. Iată principala cauză a lipsei de coerență din așezările lumii de azi, de pe toate 

meridianele. Asta poate duce LA ORICE MANIPULARE ȘI LA ORICE CATASTROFE SOCIALE… 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/24391/traim-vremuri-istorice.html?sst=    

http://www.turnulsfatului.ro/24391/traim-vremuri-istorice.html?sst
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Observatorul Urban București  

PREŞEDINTELE OAR SE EXPRIMĂ ÎMPOTRIVA MODIFICĂRII LEGII 
SPAȚIILOR VERZI  

De Florin Bălteanu 

Comentînd pentru HotNews.ro amendamentul la Legea 24/2007 formulat de comisia de 

specialitate a Camerei Deputaţilor prin care spaţiile verzi existente sau prevăzute în planuri urbanistice, 

proprietate privată, pot fi reduse la 15% sau pot dispărea în întregime cu condiţia amenajării de către 

proprietar a unui alt spaţiu verde indicat de primărie, Şerban Țigănaş, preşedintele OAR, arată că 

modificarea este negativă. "Interesul public este complet ignorat prin această propunere, iar măsurile 

compensatorii propuse sînt vagi şi inoportune. Obligaţia amenajării unui spaţiu echivalent este imposibil 

de aplicat, în conditiile în care "echivalent" ar trebui să însemne cu acelaşi rol în oraş, în aceeaşi poziţie şi 

nu doar de aceeaşi suprafaţă. Amenajarea însăşi este o referinţă vagă la o acţiune care nu este nici 

condiţionată ca termen, nici determinată valoric şi calitativ, în Romania unde spaţiile verzi amenajate nu 

au, în general, nici pe departe calitatea spaţiilor verzi publice din ţările europene cu o cultură avansată a 

calităţii mediului construit", arată preşedintele Ordinului Arhitecţilor. Referindu-se la retrocedările ce au 

condus la apariţia spaţiilor verzi în proprietate privată, Şerban Țigănaş spune ca acestea, desi urmăresc o 

reparaţie justă pentru cei deposedaţi de proprietăţi, stau la baza alterarii calităţii şi coerenţei mediului 

construit: "acestea se petrec din cauza ignorării contextului actual al terenurilor şi a evoluţiei localităţilor 

şi datorită modului speculativ prin care se realizează construcţii pe terenuri improprii construirii sau pe 

terenuri al caror rol ca spaţii publice este anulat şi deturnat către interese private. În paralel cu aceasta 

situatie, Statul Român nu a pus la dispoziţia administraţiilor o legislaţie prin care terenurile de interes 

pentru comunitate, pentru folosinţă publică, să fie cumpărate în acest scop de la cei reîmproprietăriţi". Se 

observă faptul că păstrarea a 15% (sau mai puţin) spaţiu verde, nu se poate constitui într-o măsură prin 

care terenul să îşi păstreze trăsăturile de "zonă verde". Mai mult, într-un oraş pot exista zone de 

locuire, birouri etc. care să aibă mai mult de 15% spaţiu verde. Într-un comunicat de presă 

referitor la această intenţie a parlamentarilor de a modifica legea, Coaliţiei pentru Mediu din 

România a prezentat spaţiile verzi din Bucureşti puse astfel în pericol, este vorba de cel puţin 

60ha parcuri, şi cîteva sute de hectare de livezi, pepiniere şi spaţii plantate dintre blocuri. 

„Recomandăm renunţarea completă la această masură şi căutarea de alte forme de încurajare a 

dezvoltării şi introducerii în circuitele economice a terenurilor retrocedate, juste pentu noii 

proprietari, dar care să nu afecteze interesul public prin anularea spaţiilor verzi existente sau 

planificate" îşi încheie Şerban Țigănaş pledoaria. 

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/presedintele-oar-se-exprima-impotriva-modificarii-legii-

spatiilor-verzi.html  

http://www.observatorulurban.ro/presedintele-oar-se-exprima-impotriva-modificarii-legii-spatiilor-verzi.html
http://www.observatorulurban.ro/presedintele-oar-se-exprima-impotriva-modificarii-legii-spatiilor-verzi.html
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Revista Arhitectura 

TYIN TEGNESTUE ARCHITECTS –  CENTRUL DE FORMARE CASSIA COOP  

 

Amplasament: Sungai Penuh, Kerinchi, Sumatra, Indonezia 

Client:Cassia Co-op 

Proiect: Centru de formare în domeniul producţiei de scorţișoară 

Cost: 30.000 Euro 

Durata: august-noiembrie 2011 

Construit de: TYIN tegnestue împreună cu lucrători locali 

Sponsorizat de: LINK Arkitektur 

Arhitecţi: Gjermund Wibe, Morten Staubo, Therese Jonassen, Kasama Yamtree, Andreas Gjertsen, 

Yashar Hanstad 

Studenţi: Rozita Rahman, Bronwyn Long, Sarah Louati, Zofia Pietrowska, Zifeng Wei 

 

TYIN tegnestue Architects este un birou de arhitectură înfiinţat în 2008. Biroul a dus la 

îndeplinire o serie de proiecte în zone sărace și subdezvoltate din Thailanda, Burma, Haiti și 

Uganda.Pentru a găsi soluţii la problemele reale și extrem de importante care apar este necesară 

o arhitectură în care totul să servească unui scop, o arhitectură care să respecte ceea ce este 

necesar.  
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Prin implicarea activă a populaţiei locale în proiectarea și construcţia proiectelor lor, TYIN se 

dovedește capabil să alcătuiască un cadru pentru schimburi reciproce de cunoștinţe și aptitudini. 

Toate materialele utilizate în cadrul proiectelor TYIN sunt colectate din zone aflate în apropierea 

siturilor sau sunt achiziţionate de la producătorii locali. TYIN este condus, în prezent, de 

arhitecţii Andreas G. Gjertsen și Yashar Hanstad și își are sediul în orașul norvegian Trondheim. 

TYIN a câștigat mai multe premii internaţionale, proiectele lor fiind publicate și expuse în 

întreaga lume. Lucrările la Centrul de formare Cassia Coop au început în toamna anului 2010. 

Totul a început cu vizita efectuată de omul de afaceri francez Patrick Barthelemy. Acesta a venit 

tocmai din Sumatra până la biroul nostru din Trondheim și a luat loc în faţa noastră, spunându-

ne o poveste fascinantă și arătându-ne valiza plină cu scorţișoară. Așa am aflat, de exemplu, că o 

anumită zonă din Sumatra produce 85% din scorţișoara consumată în întreaga lume. Am mai 

aflat însă și alte lucruri, mai puţin plăcute, despre lucrătorii care muncesc pe salarii foarte mici, 

foarte multe ore pe zi, fără a se bucura de drepturi, în fabrici nesigure și insalubre. Întreaga 

poveste ne-a impresionat puternic. După un an întreg de planificare, am ajuns în pădurile de 

scorţișoară din Sumatra, pregătiţi să proiectăm și să construim un centru de pregătire durabil în 

domeniul producţiei de scorţișoară, destinat agricultorilor și muncitorilor locali.Centrul de 

formare Cassia Coop a devenit un centru unic, ce are ambiţia de a fi mai bun decât cele ale 

concurenţei, nu numai prin calitatea construcţiei, ci și prin principiile etice pe care le 

promovează. Centrul își propune să instituie un nou standard în ceea ce privește gestionarea 

unei întreprinderi funcţionale; agricultorii și lucrătorii locali vor primi o remuneraţie adecvată, 

vor beneficia de un program de asistenţă medicală decent și vor avea acces la școli și educaţie. În 

plus, fabricile din Cassia Coop vor fi curate și sigure. 

Ideea care a stat la baza proiectului este conceptul clasic al construcţiei ușoare din 

lemn ridicată pe o bază din cărămidă și beton. Structura din lemn îţi lasă impresia că te-ai 

aventurat în mijlocul unei păduri de arbori de scorţișoară. Centrul Cassia Coop a fost ridicat în 

jurul unei perechi falnice de arbori durian și se bucură de o priveliște superbă asupra lacului 

Kerinci în partea din faţă, pe când partea din spate dă spre o pădure luxuriantă de arbori de 

scorţișoară. O provocare majoră a constat în crearea unui climat cu ventilaţie naturală sub un 

acoperiș în suprafaţă de 600 de metri pătraţi. Cunoștinţele și experienţa acumulate pe parcursul 

proiectelor anterioare ne-au ajutat considerabil în cadrul acestui proiect, unde am utilizat 

tehnici precum masa termică, reducerea razelor solare și streșini maximizate. 

 

Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2014/02/tyin-tegnestue-architects-centrul-de-formare-cassia-coop/  

http://arhitectura-1906.ro/2014/02/tyin-tegnestue-architects-centrul-de-formare-cassia-coop/
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PE URMELE LUI BRÂNCUŞI, LA CRAIOVA  

De Mirela MARINESCU      

            

 

 

 

 

 

 

      O delegaţie internaţională compusă din Guy Jennigs, director al Departamentului Artă 

Modernă şi Impresionistă de la Casa Christie’s din New York, contesa Marina Von Komarovski, 

redactor-şef al revistei de artă Van Ham din Luxemburg, Remus Botar - Botaro, sculptor stabilit 

la Paris, prof. dr. Victor Crăciun, preşedintele Ligii Culturale, au poposit ieri în Bănie. Specialiştii 

au venit să-l cunoască pe Brâncuşi, la el acasă, la Craiova, unde marele sculptor „s-a născut a 

doua oară“. Periplul lor pe urmele lui Brâncuşi a început cu vizitarea locului în care sculptorul şi-

a făcut studiile, unde a început să modeleze, vechea Şcoală de Arte şi Meserii din Bănie, astăzi 

Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii ce-i poartă numele. Încă de la intrarea în incinta instituţiei de 

învăţământ, vizitatorii străini au putut admira bâr-nele care provin din atelierul de la Paris al 

marelui sculptor oltean. „Primul loc în care a compus, a modelat Brâncuşi este aici, în această 

şcoală. Dacă Brâncuşi este considerat începutul sculpturii moderne, Şcoala de Arte şi Meserii 

poate fi considerată începutul lui Brâncuşi. De asemenea, locul în care a expus cea dintâi lucrare 

marele sculptor este Craiova, motiv pentru care noi ne aflăm astăzi aici. Brâncuşi autentic la ora 

aceasta există numai la Muzeul de Artă din Bucureşti, la Muzeul de Artă din Craiova, la 

aşezământul de la Târgu Jiu şi la cimitirul de la Buzău. În aceste locuri sunt Brâncuşi autentici şi 

noi trebuie să respectăm acest nume şi să-l purtăm în suflet mai departe“, a precizat prof. dr. 

Victor Crăciun, preşedintele Ligii Culturale a Românilor de pretutindeni. 

Brâncuşi este al românilor 

          Cunoscut peste tot în lume, Brâncuşi a încântat şi cucerit orice om care i-a văzut măcar o 

dată operele. Nu de puţine ori, „aşa-numiţi experţi din alte ţări au zis: Brâncuşi nu este român. 

Brâncuşi este produsul total al Oc-cidentul“, după cum a menţionat şi Remus Botar - Botaro în 

cadrul întâlnirii de la Craiova. Dorind să stopeze aceste false ipoteze, Liga Culturală a Românilor 
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de pretutindeni a ţinut să aducă acasă la Brâncuşi cât mai mulţi experţi din afara ţării. Ei vor 

reuşi poate să refacă echilibrul, pentru ca Occidentul să înţeleagă că Brâncuşi e al românilor.  „Vă 

mulţumesc mult pentru că m-aţi primit în oraşul dumneavoastră, pentru mine este o experienţă 

nouă şi o extraordinară aventură. Sunt interesat de ani buni de operele lui Brâncuşi şi cred că am 

ajuns să înţeleg spiritul artistului, al omului. E important să ajung la rădăcinile sale, la locul său 

de baştină, unde a crescut, de unde provine. E pentru prima dată când vin în România, la Craiova, 

oraşul unde Brâncuşi a studiat, dar vom vizita şi alte locuri din România unde a trăit, îi voi vedea 

operele - Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Sărutul - pentru că în Occident, în Paris şi la New 

York, Brâncuşi este considerat un sculptor extrem de important, dar este considerat un element 

al mişcării moderniste internaţionale. Oamenii nu înţeleg foarte clar că rădăcinile lui sunt aici, în 

România. Aşadar încerc oarecum să refac echilibrul, pentru ca oamenii din America, din Franţa, 

din Anglia să înţeleagă că Brâncuşi nu a fost doar un mare sculptor modernist, ci şi un mare 

sculptor român“, a precizat Guy Jennigs, director al Departamentului Artă Modernă şi 

Impresionistă de la Casa Christie’s din New York. Delegaţia internaţională prezentă la Craiova şi-

a continuat periplul vizitând atelierele Brâncuşi, Muzeul de Artă din Craiova, Catedrala 

Episcopală „Madona Dudu“, unde se găseşte o sculptură în lemn a lui Constantin Brâncuşi, pentru 

ca apoi să poposească la Târgu Jiu, acolo unde în aceste zile se desfăşoară Simpozionul Naţional 

„Brâncuşiana“. 

Constantin Brancuși, sculptor creștin 

Constantin Brâncuși s-a născut în ziua de 19 

februarie 1876, în localitatea Hobiţa, din 

judetul Gorj, și a trecut la cele vesnice in ziua de 

16 martie 1957, departe de pământul natal, în 

Paris, Franţa. Statul român i-a refuzat în 

repetate rânduri întoarcerea în ţară, lipsindu-

se, astfel, atât de multe dintre operele sale 

inestimabile, cât și de mormântul său. 

Brâncuşi este socotit drept unul dintre cei mai mari 

sculptori ai secolului XX. El a eliberat sculptura de 

toate elementele secundare, care o sufocau, 

alegând să prezinte realităţile în esenţa lor. Toate 

lucrările sale au un puternic substrat spiritual, 

moştenit din viaţa satului românesc. Fără a greşi, putem spune că Brâncuşi a descoperit lumii 
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occidentale dimensiunea profund spirituala a fiecărui lucru. Constantin Brâncuşi s-a născut în 

ziua de 19 februarie 1876, în localitatea Hobiţa, din judetul Gorj. Părinţii săi, Radu Nicolae şi 

Maria au primit de la Dumnezeu cinci copii, viitorul scuptor fiind cel mai mic dintre ei. 

Aprecierea sa internaţională se datorează, în mare parte, şi ansamblului artistic din Târgu Jiu, 

finalizat în anul 1938. Acesta, alcătuit din "Masa Tăcerii", "Scaunele", "Poarta Sărutului" şi 

"Coloana Infinită", era închinat eroilor români care, în data de 14 octombrie 1916, au căzut în 

bătălia de la Jiu, împotriva nemţilor. Aceasta opera se dovedeşte a fi înfăptuirea unei vechi 

dorinţe a lui Brâncuşi, aceea de a lăsa pe pământul românesc concretizarea în bronz şi piatră a 

tot ce a gândit el mai profund şi mai îndelung. În ultimii ani ai vieţii, Brâncuşi a fost îngrijit de doi 

refugiaţi români, care locuiau în apropierea atelierului său. Artistul român a refuzat să aibă o 

dublă cetăţenie până la sfârşitul vieţii, însă, din pricina refuzului constant de a fi reprimit în 

România şi pentru a-i putea desemna drept moştenitori pe cei care l-au îngrijit până în sfârsit, în 

anul 1952, el a acceptat să devină cetăţean francez. O mare parte din operele şi uneltele lui 

Brâncuşi, adică peste 1200 de fotografii şi 215 sculpturi, se află în Muzeul Naţional de Artă 

Modernă, din Paris. Sculptorul român, păstrând până în sfarsit o mare iubire de neam, a dorit să 

lase moştenire României toate lucrările sale nevândute, precum şi uneltele sale, însă autorităţile 

acelor vremuri au refuzat, ramanand in ignoranta si socotind ca Brancusi este "un reprezentant 

al burgheziei decadente". Pana in ultimele clipe de viata, Brancusi a trait ca un simplu taran 

roman sau, mai degraba, ca un ascet, in pofida faptului ca dispunea de sume uriase de bani. In 

primavara anului 1957, Constantin Brancusi il cheama la sine pe arhiepiscopul Teofil Ionescu, 

slujitor la biserica ortodoxa din Paris. Dupa ce se spovedeste si se impartaseste, sculptorul 

gorjean ii marturiseste urmatorul lucru: "Mor cu inima întristată pentru că nu mă pot întoarce in 

tara mea". Deşi bolnav, Brâncuşi a hotărât sa ramana acasa, cerand ca patul sau sa fie mutat din 

camera lui obisnuita in atelierul in care a sculptat peste 40 de ani, unde L-a intalnit pe 

Dumnezeu. Cu ultimele puteri, batranul sculptor a spus: "Nu mai sunt demult al acestei lumi. 

Sunt departe de mine insumi, desprins de propriul meu trup... ma aflu printre lucrurile esentiale. 

Eu ma aflu acum foarte aproape de bunul Dumnezeu si nu imi mai trebuie decat sa intind o mana 

inspre El, ca sa Il pipai. Il voi astepta pe bunul Dumnezeu in Atelierul meu." La miezul noptii, in 

primele ceasuri ale zilei de 16 martie 1957, marele sculptor Constantin Brancusi, in varsta de 81 

de ani, trece la cele vesnice. Mai apoi, în ziua de 19 martie, el este înmormântat în cimitirul de pe 

strada Montparnasse. Dupa moartea sa, ca un omagiu postum, amplul monument din Târgu Jiu a 

fost restaurat şi asezat sub protecţia statului, dupa ce fusese lăsat în părăsire şi aproape demolat. 

 

Sursa: http://www.crestinortodox.ro/editoriale/constantin-brancusi-sculptor-crestin-139944.html 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/constantin-brancusi-sculptor-crestin-139944.html
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ZIARUL DE PRAHOVA 
 

CASTELUL PELES GAZDUIESTE O EXPOZITIE DESPRE CEL MAI 
IMPORTANT ARHITECT AL CASEI REGALE A ROMANIEI  

 

La Muzeul Naţional Peleş a fost deschisă, sâmbătă, o expoziţie 

temporară dedicată lui Karel Liman (1855-1929), considerat cel mai 

important arhitect al Casei Regale a României, evenimentul fiind 

organizat la iniţiativa Ambasadei Republicii Cehe în România. Au fost 

prezenţi Excelenţa Sa dr. Jiri Sitler – Ambasadorul Republicii Cehe în 

România, Alteţa Sa Regală Principele Nicolae, reprezentanţi ai 

Ambasadei Malaeziei, managerul Muzeului Naţional Peleş, Anca 

Hogea, oficialităţi locale. Expoziţia ,,Karel Líman, arhitectul ceh al 

Casei Regale a României” a fost inaugurată în contextul în care, în 

anul 2014, se împlineşte un veac de la terminarea lucrărilor de 

construire a Castelului Peleş, Liman fiind unul dintre arhitecţii după 

planurile căruia a fost construit edificiul. Expoziţia cuprinde 

panouri fotografice care prezintă imagini cu obiective reprezentative pentru creaţia arhitecturală 

realizată de Líman, documentele originale, scoase la lumină pentru prima dată din arhiva Castelului 

Peleş cu semnătura olografă a arhitectului ceh, planuri originale referitoare la construcţia Castelului 

Peleş, facturi, comenzi, corespondenţa sa cu diverşi furnizori ai Casei Regale a României, fotografii 

originale ale membrilor familiei Liman şi ale fiului său adoptiv, Constantin Ştefanovici. Karel Líman 

s-a născut la 3 martie 1855, în Mlada Boleslav, Boemia, pe atunci provincie a Imperiului Austriac. 

Timp de 35 de ani, acesta a fost în serviciul Casei Regale a României (1894-1929), iar din 1904 a 

ocupat funcţia de şef al Biroului regal de arhitectură. În intervalul 1896-1914 a contribuit la 

definitivarea construcţiei şi reamenajarea Castelului Peleş, în paralel arhitectul dezvoltând 

numeroase alte proiecte, precum Cuibul Principesei (1894), Castelul Pelişor (1899-1903), două 

cabane la Pelişor şi Cotroceni, extinderea Palatului Cotroceni, reamenajarea Cabanei Bahna Rusului 

din judeţul Argeş (1920-1925), casa prinţului Carol din Bucureşti de pe şoseaua Kiseleff, cabana 

regelui Ferdinand de la Lăpuşna din judeţul Mureş (1925-1926), Castelul Bran (1924-1929). 

Expoziţia este deschisă până pe 15 mai 2014. Vizitatorii sunt aşteptaţi în zilele de miercuri, între 

orele 11:00 – 17:00 şi de joi până duminică, între orele 9:15 – 17:00. Un bilet de intrare pentru 

adulţi costă 6 lei, elevii şi studenţii plătesc câte 1,5 lei, iar pensionarii – 3 lei. 

Sursa: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/cultura/166373/castelul-peles-gazduieste-o-expozitie-despre-cel-mai-

important-arhitect-al-casei-regale-a-romaniei  

http://www.ziarulprahova.ro/stiri/cultura/166373/castelul-peles-gazduieste-o-expozitie-despre-cel-mai-important-arhitect-al-casei-regale-a-romaniei
http://www.ziarulprahova.ro/stiri/cultura/166373/castelul-peles-gazduieste-o-expozitie-despre-cel-mai-important-arhitect-al-casei-regale-a-romaniei
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Revista zeppelin 

IDZ ARHITECTURĂ –  CURSURI RHINOCEROS ȘI GRASSHOPPER 

dz arhitectură organizează Seria 

de cursuri Rhinoceros și Grasshopper, care-

și propune să ofere tinerilor arhitecţi, 

designeri, studenţi, ingineri și artiști 

oportunitatea de a-și completa abilităţile și 

cunoștinţele în domeniul modelării 

tridimensionale digitale. Rhinoceros de la 

McNeel & Associates este unul dintre cele 

mai utilizate programe de modelare 3D, care, completat de Grasshopper, oferă posibilităţi de modelare 

parametrică și algoritmică.Participanţii la curs vor primi la absolvirea fiecărui modul un Certificat de 

Absolvire semnat de un trainer autorizat Rhinoceros (Authorized Rhino Trainer) care atestă 

dobândirea cunoștinţelor specifice modului urmat. Această diplomă este unica certificare recunoscută în 

mod oficial de către Rhino 3d (McNeel & Associates) la nivel mondial. Tutorii cursurilor sunt arh. Ionuţ 

Anton și arh. Daniela Tănase, ambii fiind traineri autorizaţi Rhinoceros. Cursurile sunt împărţite în patru 

module (24 de ore pe modul), două pentru Rhinoceros și două pentru Grasshopper, în două categorii, de 

Începători și de Avansaţi. De asemenea, idz arhitectură va organiza două workshop-uri destinate 

utilizatorilor de Grasshopper ce vor oferi o experienţă ”hands-on” în utilizarea modelării parametrice 

aplicate în dezvoltarea creativă a unor obiecte proiectare și fabricate cu ajutorul Rhino și Grasshopper. 

Perioadele de desfășurare ale modulelor sunt următoarele: 
 

Modul 01 / Curs Rhinoceros Începători – 8, 15, 22 Martie 2014 
Modul 02 / Curs Rhinoceros Începători / Curs Grasshopper Începători (*) – 12, 13, 14 Aprilie 

Modul 03 / Curs Grasshopper Începători – 10, 17, 24 Mai 2014 
Workshop Grasshopper Începători ”Dynamic Patterns” – 13, 14, 15 Iunie 2014 

Modul 04 / Curs Rhinoceros Intermediar & Avansat – 13, 20, 27 Septembrie 2014 
Modul 05 / Curs Rhinoceros Începători (24 ore) / Curs Grasshopper Începători (*) – 11, 12, 13 Octombrie 

2014 
Modul 06 / Curs Grasshopper Intermediar & Avansat – 1, 8 , 15 Noiembrie 2014 

Workshop Grasshopper Avansat ”Foam Tectonics” – 5, 6, 7 Decembrie 2014 
(*) Tematica Modulului 02 si Modulului 05 se va determina în funcţie de înscrieri. 

Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul training.idz.ro.  
Cursurile se vor organiza pentru minimum 8 cursanţi, numărul maxim de participanţi fiind 14 persoane. 

Înscrierile se realizează la adresa training@idz.ro, la care puteti solicita si informatii suplimentare. 
Înscrierile pentru fiecare modul se încheie cu 5 zile înainte de începerea modulului respectiv. 

 
 

idz arhitectură 2014 
dr. arh. Ionuţ Anton,  IDZ Arhitectură 
arh. Dana Tănase, IDZ Arhitectură 
 
Sursa: http://e-zeppelin.ro/idz-arhitectura-cursuri-rhinoceros-si-grasshopper/   

http://training.idz.ro/
http://e-zeppelin.ro/idz-arhitectura-cursuri-rhinoceros-si-grasshopper/www.idz.ro
http://e-zeppelin.ro/idz-arhitectura-cursuri-rhinoceros-si-grasshopper/
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Arhitectmedia.ro 
 
ARHITECTUL BRITANIC DAVID KOHN PREZINTĂ  INTERIORUL ANULUI 

2013 ÎN APRILIE,  LA BUCUREȘTI  

 
 

 
 

În perioada 7-8 aprilie 2014, la București va avea loc cea de-a patra ediţie a 

Expoconferinţei Internaţionale de Arhitectură GIS, unde arhitectul britanic David Kohn va 

prezenta, în calitate de invitat special, interiorul anului 2013. Compania londoneză David Kohn 

Arhitects a proiectat și amenajat anul trecut apartamentul „The Carrer Avino”, din Barcelona 

pentru care a și câștigat trofeul „Interiorul anului 2013”, la categoria Rezidenţial a Festivalului 

Internaţional de Arhitectură, Design și Amenajări Interioare Inside, desfășurat în Singapore. 

Punctul de atracţie al locuinţei este o pardoseală mozaicată realizată din placi triunghiulare de 

gresie care își schimbă treptat culoarea, de la verde la roșu, dintr-un capăt în celălalt al 

apartamentului. Acest proiect reflectă orașul Barcelona și, potrivit arhitectului, este un omagiu 

adus orașului. Pe lângă acest renumit și apreciat proiect putem menţiona și alte două lucrări ale 

arhitectului: „ A room for London”, un proiect realizat cu ocazia Jocurilor Olimpice, unde oamenii 

au fost invitaţi să petreacă o noapte în camera de deasupra Londrei și „Skyroom. Barul de pe 

acoperiș”, un proiect ingenios, numit de către specialiști „ o mică bijuterie arhitecturală”. 

Proiectul a constat în realizarea unui bar pe acoperișul unei clădiri de birouri, din Anglia. Biroul 

de arhitectură David Kohn Arhitects (DKA) este recunoscut și apreciat la nivel internaţional, 

fiind distins cu premii improtante, precum: RIBA, D&AD, New London, Conde Nast și Design of 

the year în anul 2012. În anul 2010 David Kohn a primit decoraţia de „One – off House Arhitect of  
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the year”, iar în 2009 titlul „Young Arhitect of the year”. De asemenea, DKA este nominalizat la 

categoria UK Interior Architect of the Year Award 2013.La GIS 2014, alături de David Kohn 

participă arhitecţi și designeri care au semnat interioarele premiate din ultimul an, câștigători ai 

concursurilor internaţionale la secţiunile: birouri, hoteluri, baruri, restaurante, spa-uri, 

rezidenţial, sport, băi și multe altele. 

 

Expoconferinţa de Arhitectură de Interior, Design, Mobilier și Iluminat GIS face parte din seria 

expoconferinţelor internaţionale de arhitectură și antreprenoriat organizate de ABplus Events, alături de 

INGLASS, LAUD, RIFF și CONTRACTOR. 

Data, locaţia: 7-8 aprilie 2014, Bucuresti 

Structura evenimentului: expoconferinţă – sesiuni plenare, workshop-uri specializate, expoziţie tematică 

Organizatori: ABplus Events, Ordinul Arhitecţilor din România 

Sponsori: ABB, BASF, SKYLUX 

Website: www.iegis.ro 

Contact: gis@abpusevents.com 

 

Sursa: http://www.arhitectmedia.ro/arhitectul-britanic-david-kohn-prezinta-interiorul-anului-2013-in-

aprilie-la-bucuresti/  

mailto:gis@abpusevents.com
http://www.arhitectmedia.ro/arhitectul-britanic-david-kohn-prezinta-interiorul-anului-2013-in-aprilie-la-bucuresti/
http://www.arhitectmedia.ro/arhitectul-britanic-david-kohn-prezinta-interiorul-anului-2013-in-aprilie-la-bucuresti/

