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SIBIU
Muzeul Naţional Brukenthal
EXPOZIŢIA:
ÎN OGLINDĂ – IMAGINEA DE LA ORIGINAL LA REPRODUCERE
Locul de desfăşurare: Galeria de Artă Românească, Casa Albastră
Durata: 22.08 – 13.10.2013
Curator: Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca
Text oferit de organizatorii expoziţiei:
Expoziţia face parte dint-un proiect mai amplu desfăşurat în anul 2013 de Muzeul Naţional
Brukenthal din Sibiu împreună cu firma Art Imaging din Praga, proiect ce oferă publicului
posibilitatea de a se bucura atât în galerii cât şi acasă de capodoperele artei naţionale prin
intermediul reproducerilor cu un grad foarte ridicat de fidelitate.
Reproducerile giclée de mare rezoluţie produse de Art Imaging sunt imprimate pe pânză
fine art Hahnemühle şi tratate cu lac de protecţie UV, ceea ce le garantează aspectul original
pentru o perioadă de minimum 70 de ani.
Giclée este un neologism introdus în anul 1991 de tipograful Jack Duganne pentru
reproduceri digitale după opere de artă pe suport imprimat cu jet de cerneală şi este
adesea folosit de artişti şi galerii referitor la reproducerilor de înaltă calitate. Înfiinţată in
1584, Hahnemühle este o companie germană cu tradiţie ce conduce în topul producătorilor
de hârtie sau pânză îmbunătăţite cu straturi de cretă şi caolin, special create pentru
imprimarea prin jet de cerneală.
Organizată după tiparul “expoziţiei în expoziţie”, În oglindă aduce ca noutate promovarea
pieselor din Colecţia de Pictură Românească a Muzeului Naţional Brukenthal prin
intermediul reproducerilor fidele sub aspectul culorii şi a împăstării tuşei, oferind o
alternativă în abordarea decoraţiilor interioare şi reînviind practica popularizării operelor
de artă unice ale pictorilor români.
Vor putea fi admirate “în oglindă” lucrări de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Ştefan
Luchian, Gheorghe Petraşcu, Mişu Popp etc.
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Turnul Sfatului
MEMORIA CA FORMĂ DE JUSTIȚIE

Opinii
De arh. Dorin Boilă
Anul acesta este și jubileul de 20 de ani de la fondarea extraordinarului MEMORIAL AL
VICTIMELOR COMUNISMULUI din România, muzeu dezvoltat în vechea închisoare de la
Sighetul Marmaţiei (judeţul Maramureș).
Este o iniţiativă exclusiv privată, concepută și pusă în practică de către o mână de oameni
din Alianţa Civică, sub conducerea Anei Blandiana și a lui Romulus Rusan – oameni fragili
fizic dar puternici interior, al căror spirit și convingeri ferme au dus greul construcţiei unei
instituţii de talie mondială, fără sprijinul statului român ! Care stat, dacă ar fi fost cu
adevărat reformat, ar fi preluat tot greul – lipsa totală de intervenţie arată și cu această
ocazie că întreaga conducere a României este perfecta continuatoare a celei dinainte de '90!
Geniul iniţiativei unor oameni de cultură, de fapt literaţi, nu istorici, vine tocmai din
realismul cu care au tratat neimplicarea urmașilor (de) comuniști, alegând ca motto al
construcţiei lor titlul de mai sus ! Astfel a luat naștere ACADEMIA CIVICĂ, o echipă din
sânul Alianţei care să ducă la bun sfârșit organizarea Muzeului holocaustului comunist în
România, ca paradigmă a întregii tragedii a Estului Europei după cel de-al doilea război
mondial.
Una dintre cele mai neașteptate confirmări asupra valorii morale supreme a acestui
MEMORIAL a venit acum câţiva ani tocmai din partea unui militant pentru memoria
istorică a altui holocaust – este vorba de evreul Eli Wiesel (nu întâmplător fiu al
Sighetului…), cel care a vânat toată viaţa vinovaţii naziști din al doilea război mondial.
Fără a putea compara vinovăţiile (personale sau colective) în cazul celor două mari
extremisme ale secolului XX, se poate simplu menţiona o seamă de diferenţe – durata de
acţiune a comunismului/nazismului (comunismul încă mai face milioane de victime în
lumea de azi), întinderea și numărul de ţări grevate, numărul victimelor (recunoscut de 20
de ori mai mare al comunismului…) și mai ales faptul că în comunism s-au întâlnit și ura de
rasă, și cea de clasă socială, și cea etnică și religioasă, și toate cele posibile!
Mărturie stau și la Sighet încăperile dedicate anticomuniștilor evrei, solidarităţii dintre
oameni de clase, etnii și credinţe religioase diferite… În tot acest context, refuzul numitului
E. Wiesel de a vizita MEMORIALUL, în timp ce își vizita orașul natal, este o confirmare a
superiorităţii viziunii creștine, morale și umaniste a muzeului nostru!
Bun, dar de unde au venit fondurile necesare amenajării imensei închisori austro-ungare și
cele necesare atâtor acţiuni de cercetare-documentare, de reuniuni internaţionale și cele
pentru Școlile de vară – adevărate universităţi de istorie pentru cei mai talentaţi și sufletiști
tineri din republica România și republica Moldova ?? Ei bine, fondurile au venit mai ales de
la Consiliul Europei, care, în 1993 a acceptat să contribuie la această acţiune de recuperare
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a memoriei (ca formă de justiţie), bucurându-se că de fapt nu i s-a cerut (cum ar fi trebuit)
JUSTIŢIE INTERNAŢIONALĂ pentru crimele comuniste !! Pentru că aceste crime contra
umanităţii, genocidul, etnocidul și distrugerea culturii unor întregi popoare NU SE
PRESCRIU! În cazul nazismului, americanii și unii dintre vest-europeni au impus un mare
proces internaţional (Nurnberg – Germania), prin care s-au fixat pentru totdeauna cauzele,
vinovaţii, implicaţii și victimele!
Nici după 1953 (Germania de Est), nici după 1956 (Ungaria), nici după 1968
(Cehoslovacia), nici după 1987 (Brașov – România) și nici după 1989, aceiași americani și
vest-europeni n-au mișcat un deget pentru condamnarea internaţională a comunismului…
Deci avem, din nou, DUBLA MĂSURĂ a justiţiei occidentale. Așa am ajuns doar la memorie
ca formă de justiţie… Și de aceea toată lumea trebuie să știe/să nu uite că: în Europa de est
comunismul a fost „OCUPAŢIE rusească+TRĂDAREA occidentului”, așa cum în Coreea de
nord, Vietnam, Cambodgia, Laos, Tibet, Nepal etc, comunismul a fost și a rămas „ocupaţie
chineză+trădarea occidentului” !!!
Ana Blandiana spune mereu: „ Din punctul de vedere al memoriei europene Memorialul
Sighet este pe primul loc și mi s-ar părea normal ca România să fie ceva mai mândră de
această prioritate !” De ce tace asurzitor statul acesta asupra muzeului și a PROBLEMEI
istorice pe care el o ridică? Probabil pentru că azi avem în loc de conducători doar trădători
și vânzători de ţară…
De ce ne-am ales cu acest blestem istoric ?? Pentru că în închisoarea de la Sighetul
Marmaţiei COMUNIȘTII AU UCIS ELITA POLITICĂ ȘI O BUNĂ PARTE A ELITEI CULTURALE
FORMATE ÎN INTERBELIC! Aceea care a dus Regatul Român pe culmile economice și
culturale din 1938, performanţe pe care republica încă nu reușește să le atingă!
În urma acestui genocid, care a permis îngroparea României în marasm politic și economic
(ajungând azi în poziţie de colonie a ţărilor dezvoltate) au fost biologic grevate mai multe
generaţii de români – dar trebuie spus răspicat că distrugerea valorilor culturale-spirituale
ale unei etnii și ale unei naţiuni este o CRIMĂ IMPRESCRIPTIBILĂ !! Iată că, de fapt, celor
care ar fi trebuit să arate asta printr-un proces, le convine statutul ţărilor est-europene
manelizate politic…
Un fapt de actualitate: Biserica Catolică va beatifica și apoi canoniza pe unul dintre sfinţii
închisorilor comuniste românești – Monseniorul Vladimir Ghica. Oare de partea cui se
situează conducerea unei biserici românești, din sânul căreia închisorile au ridicat mii de
martiri, și care nu mișcă un deget pentru canonizarea acestora?

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/21977/memoria-ca-forma-de-justitie.html?sst=
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COVASNA
Mesagerul de Covasna
ZIUA LIMBII ROMÂNE” VA FI SĂRBĂTORITĂ LA CASA MEMORIALĂ
„ROMULUS CIOFLEC” DIN ARACI
De Maria Graur
Limba nostră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng şi care-o cântă
Pe la vatra lor ţăranii”.
( Alexei Mateevici- Limba noastră)
Pentru prima dată în România va fi marcată la sfârşitul acestei săptămâni, în data de 31
august, „Ziua Limbii Române”, sărbătoare ce a fost legiferată de Parlament la această
dată pentru a se sincroniza cu românii de peste Prut, care celebrează această zi începând
cu anul 1989.
Această importantă sărbătoare va fi marcată în judeţul Covasna printr-un eveniment
cultural-literar omagial „Ziua Limbii Române” organizat la Casa memorială „Romulus
Cioflec” din Araci, de către Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR), Societatea de
Ştiinţe Filologice- Filiala Covasna şi Despărţământul Astra Covasna-Harghita, în
colaborare cu Radio Tg. Mureş şi revista „Vatra Veche” din Tg. Mureş.
Evenimentul care va fi coordonat de prof. dr. Luminiţa Cornea cuprinde, printre altele:
vizitarea Casei memoriale „Romulus Cioflec ” din satul Araci, comuna Vâlcele; „Rugăciune”
de Mihai Eminescu-recită eleva Daria Bugnar; Dăinuire întru limba română- prezintă
prof.dr. Luminiţa Cornea; Simplitatea şi corectitudinea limbii române la Nicolae Colanprezintă prof. dr. Alexandru Surdu; Poeţii aduc laudă limbii române- recită din propriile
creaţii poeta Mihaela Aionesei şi poetul Izet Baubec; Limba română şi limba latinăprezintă prof Maria Stoica; Versuri închinate Limbii Române recitate de actriţa Duţa
Guruianu de la Teatrul „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe; recitări şi cântece
populare interpretate de elevi de la Colegiul Naţional „ Mihai Viteazul” coordonaţi de înv.
Doina Gheorghincă şi înv. Valeria Păcală; lansarea volumului „Întru lumina munţilor.
Fragmente de spiritualitate românească”, de prof. dr.Luminiţa Cornea, Editura Nico Tg.
Mureş, 2013; prezentarea expoziţiei „Vitrina cărţii donate de MNCR” ce va cuprinde
volume lansate de-a lungul anilor la muzeul din Araci şi donate, cu autograf, de către
autori; discuţii în curtea muzeului, la umbra nucului bătrân.
Aşadar, să sărbătorim împreună, pentru prima dată, „ZIUA LIMBII ROMÂNE”, duminică, 31
august a.c., la Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci.
Sursa: http://www.mesageruldecovasna.ro/stiri/ziua-limbii-romane-va-fi-sarbatorita-la-casamemoriala-romulus-cioflec-din-araci/
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CLUJ
Clujlife.ro
ZILELE CASTELULUI BANFFY

Zilele Castelului Bánffy – 31
august – 1 septembrie 2013
Concerte: MONYO PROJECT /
THE MONO JACKS / PARNO
GRASZT / PARTIZAN /
COBZALITY / BUDAPEST BÁR /
KISTEHÉN / BYRON
Programe: expoziţii, muzică
clasică, ateliere meşteşugurilor
tradiţionale, activităţi pentru
copii, proiecţii de filme, târg de
antichităţi, tur ghidat al
Castelului, demonstraţii hipice,
proiecţie cartată pe castel și
multe altele…

Program:
31 august, sâmbătă
CURTE
11.00 Festivitatea oficială de deschidere
Vor lua cuvântul:
David Baxter, director, Centrul internaţional de specializare în reabilitarea patrimoniului
construit, Bonţida
Hegedüs Csilla, director executiv, Fundaţia Transylvania Trust
Emil Cărhaţ, primar, Comuna Bonţida
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Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj
Laczikó Enikő, secretar de stat, Departamentul pentru Relaţii Interetnice
11.15 Demonstraţii hipice – călăreţii din Stana coordonaţi de dr. Demartini Lajos
12.00 Turul ghidat al castelului în limba maghiară, Haranth Erika
12.00 – 19.00 Cercetăşie pentru toţi: jocuri pentru copii, probe de îndemânare: călărie,
tragere cu arcul, căţărare pe zid, joc cu zmei
12.00 – 13.00, 17.00 – 18.00 Călărit ponei și tragere cu arcul (gratuit)
12.00 – 19.00 Pictură pe mobilier, specifice regiunii Călata, Kovács Pali Ferenc şi Gál Katalin
12.00 – 18.00 Confecţionare de zmee şi tehnici de ridicare în aer, Katona Dana
12.00 – 18.00 Tragere cu arcul, Kinizsi Zoltán
12.00 – 18.00 Ateliere de meşteşuguri tradiţionale pentru copii, Asociaţia Életfa
12.00 – 18.00 British Council: facepainting, cântece în limba engleză cu copii, jocuri de
animaţie pentru copii
12.00 – 18.00 „Legendariu Secuiesc” joc pentru copii
13.00 Expoziţie Monumente Uitate: Reşedinţe nobiliare din România
14.00 – 15.00 Cântece de chitară pentru copii, prezentate de Szabó Kinga, Asociaţia Életfa
12.00 – 19.00 Ateliere de meşteşuguri tradiţionale:
Lucrări din piele, Lévai József (Satu-Mare)
Înşirare de mărgele, împletire, tricotaje, Péter Juliánna (Gheorgheni)
Sculpturi în lemn (porţi secuieşti, stâlpi funerari din lemn), Sándor Attila (OdorheiuSecuiesc)
Olărit, Vízi Jenő (Dăneşti)
Şindrilă cioplită, Berkeczi Imre (Vărşag)
Ţesături, Takáts Gizella (Odorheiu-Secuiesc)
Jucării din lemn, Vincze Gyula (Cluj)
Sticlă suflată, Szalma Zsolt (Cluj)
Decorare de turtă dulce, Szénási Ferenc (Arad)
CAPELĂ
12.00 Teatru de păpuşi: Regele Matei şi judecătorul din Cluj (în limba maghiară)
12.45 Expoziţia proiectelor câștigătoare în cadrul Bienalei Naţională de Arhitectură,
București, 2011
Cuvântul de deschidere va fi ţinut de Bakos Ferenc, vicepreședinte OART
13.00 Atelier de animaţie, Alina Bradu
15.00 Concertul cvartetului de coarde Concordia
Artişti: Márkos Albert vioară, Béres Melinda vioară, Király Erzsébet violă, Ortenszky Gyula
violoncel
în program
Joseph HAYDN: cvartetul op. 74., nr. 3
FARKAS Ödön: cvartetul nr. 1 în do-minor /
Hans Peter TÜRK: Improvizaţie pe M-am urcat pe pod şi nu m-am mai întors (cântec
popular săsesc)
GRAJD
Proiecţii de filme
12.00 Numai vântul (2012), 86 min., film maghiar, regizor: Fliegauf Benedek
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13.30 Black Venus (2010), 159 min., film francez, regizor: Claude Mulot
16.00 Despre oameni si melci (2012), 93 min., film român, regizor: Tudor Giurgiu
18.00 Taxidermia (2006), 91 min., film maghiar, regizor: Pálfi György
CLĂDIREA MIKLÓS
12.00 Expoziţie în memoria lui Babits: lucrările de grafică ale artistului Miklósovits László
Cuvântul de deschidere va fi ţinut de Szabó Zsolt, Művelődés, redactor-șef
13.00 Prezentarea proiectului „Legendariu Secuiesc” şi proiecţie de desene animate
Prezintă: Fazakas Szabolcs
14.00 140 de ani de la naşterea lui Bánffy Miklós
Prezintă: Dávid Gyula istoric literar
15.00 Expoziţia Muzeului şi Institutului Teatrului Maghiar din Budapesta: Bánffy şi Bartók
Cuvântul de deschidere va fi ţinut de Dr. Ács Piroska, director al Muzeului şi Institutului
Teatrului Maghiar din Budapesta și Szebeni Zsuzsa curator
15.30 Prezentarea şi proiecţia filmului: Grifonul, Cerbul şi Cioara
Participanţi: Szebeni Zsuzsa teatrolog, Szebeni Szabó Róbert fotograf, Dr. Ács Piroska,
director al Muzeului şi Institutului Teatrului Maghiar din Budapesta, Balla Szabolcs actor,
Teartul Maghiar de Stat, Cluj
BASTIONUL CLĂDIRII BUCĂTĂRIEI
Expoziţie foto: Cortex, Csók Zsolt
SCENĂ
CONCERTE
16.00 Monyo Project
18.00 The Mono Jacks
20.00 Parno Graszt
22.00 Partizan
1 septembrie, duminică
CURTE
12.00 Turul ghidat al castelului în limba română, Haranth Erika
11.00 – 18.00 Târg pentru copii și bebeluși, Asociaţia Életfa
12.00 – 19.00 Cercetăşie pentru toţi: jocuri pentru copii, probe de îndemânare: călărie,
tragere cu arcul, căţărare pe zid, joc cu zmei
12.00 – 13.00, 17.00 – 18.00 Călărit pe ponei și tragere cu arcul (gratuit)
12.00 – 19.00 Pictură pe mobilier, specifice regiunii Călata, Kovács Pali Ferenc şi Gál Katalin
12.00 – 18.00 Confecţionare de zmee şi tehnici de ridicare în aer, Katona Dana
12.00 – 18.00 Tragere cu arcul, Kinizsi Zoltán
12.00 – 18.00 Ateliere de meşteşuguri tradiţionale pentru copii, Asociaţia Életfa
12.00 – 18.00 British Council: facepainting, cântece în limba engleză cu copii, jocuri de
animaţie pentru copii
12.00 – 18.00 „Legendariu Secuiesc” joc pentru copii
12.00 – 19.00 Ateliere de meşteşuguri tradiţionale:
Lucrări din piele, Lévai József (Satu-Mare)
Înşirare de mărgele, împletire, tricotaje, Péter Juliánna (Gheorgheni)
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Sculpturi în lemn (porţi secuieşti, stâlpi funerari din lemn), Sándor Attila (OdorheiuSecuiesc)
Olărit, Vízi Jenő (Dăneşti)
Şindrilă cioplită, Berkeczi Imre (Vărşag)
Ţesături, Takáts Gizella (Odorheiu-Secuiesc)
Jucării din lemn, Vincze Gyula (Cluj)
Sticlă suflată, Szalma Zsolt (Cluj)
Decorare de turtă dulce, Szénási Ferenc (Arad)
CAPELĂ
12.00 Teatru de păpuşi: Hensel și Gretel (în limba română), Teatrul de păpuşi Puck
13.00 Teatru de păpuşi: Világszép nádszálkisasszony (în limba maghiară), Teatrul de
păpuşi Puck
15.00 Punguţa cu doi bani – concert cameral pentru copii
cvintet de suflători (flaut, oboi, clarinet, corn şi fagot)
lucrări de Musorgski, Stravinski şi Beethoven
Programul, conceput de Ştefana Ţiţeica, violonistă şi pedagog de concert în Orchestra Radio
München
dirijor: Vlad Agachi în colaborare cu Dalma Lidia Kovács
CLĂDIREA MIKLÓS
13.00 Întâlnire Leader
Participanţi: primarii regiunii Gal-Somes Transilvan
15.00 Conștientizarea importanţei mediului în sec. XXI.
Invitaţi: Lengyel Péter biolog, Cristian Margarit nutriţionistcionista, Csibi Magor director
World Wild Foundation
GRAJD
Proiecţii de filme
12.00 Lourdes (2009), 96 min., film austro-francez-german, regizor: Jessica Hausner
14.00 Pál Adrienn (2010), 136 min., film maghiar, regizor: Kocsis Ágnes
16.30 În umbra castelului, 20 min., film documentar, regizor: Csibi László
SCENĂ
CONCERTE
14.00 Shamrock (muzică irlandeză)
16.00 Cobzality
18.00 Budapest Bár
20.00 Kistehén
22.00 Byron
23.30 Proiecţie cartată pe castel

Sursa: http://www.clujlife.com/2013/08/17/zilele-castelului-banffy/
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MUREŞ
Ziarul de Mureş
SASCHIZ, PRIMA COMUNĂ DIN ŢARĂ CU PROPRI ETĂŢILE
INTEGRAL ÎNTABULATE
Dubla sărbătoare de la Saschiz a fost încununată de succesul
implementării proiectului în urma căruia localitatea a fost prima
comună din ţară care a reuşit întabularea tuturor terenurilor. În
semn de recunoştinţă, primăria comunei Saschiz a oferit diplome
de merit pentru toţi cei care au fost în comisiile de fond funciar
din anul 1990 până acum.
Moment cultural şi strategic
Localitatea Saschiz a avut mai multe motive de bucurie şi sărbătoare în 15 august.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului şi Fiii Satului au însemnat momente de rugăciune şi
împăcare sufletească pentru localnici. Un alt moment aşteptat de săteni a fost lansarea
oficială a campaniei de înmânare a extraselor de carte funciară. Prin intermediul acestui
proiect a fost posibilă întabularea tuturor terenurilor, fiind un pas important atât pentru
proprietar, cât şi pentru administraţia locală. „Am reuşit să implementăm un program al
băncii mondiale, un program de cadastru general pentru intabularea tuturor proprietăţilor.
Avem 8514 extrase de carte funciară, încheieri de autentificare, unde fiecare proprietar de
teren după Revoluţie, în baza legilor fondului funciar, a primit titlul de proprietate, însă
terenul nu a fost introdus în circuitul civil, nu a fost intabulat şi prin intermediul acestui
proiect am reuşit să intabulăm toate terenurile. Este un proiect foarte important, pentru că
pe termen lung este vital să ai situaţia la zi a fondului funciar, atât pentru administraţia
locală, cât şi pentru proprietar”, a declarat primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaită.
Diplome de merit pentru comisii
Programul a început în 19 comune din ţară, comuna Saschiz fiind prima care a reuşit să-l
implementeze. Primarul localităţii a oferit în semn de recunoştinţă diplome de merit
pentru cei care au făcut parte din comisiile de fond funciar. „Am avut lansarea oficială a
campaniei de înmânare a extraselor de carte funciară şi cu această ocazie, pentru că totul sa derulat normal şi proiectul s-a implementat cu succes, am înmânat şi nişte diplome de
merit pentru toţi cei care au fost în comisiile de fond funciar începând din anul 1990 până
acum. Avem oameni la aproape 80 de ani, avem o serie de ingineri agronomi, care au fost şi
ei în comisiile de fond funciar şi am avut diplome de merit şi pentru domnii foşti primari,
care m-au precedat. Oamenii aceştia merită să primească un semn de recunoştinţă după
aproape 25 de ani de muncă. Programul acesta a început în 19 comune din ţară, dar
comuna noastră a fost prima care a reuşit să-l implementeze şi acum mai sunt încă două
care au reuşit, de asemenea, să implementeze programul”, a adăugat primarul Ovidiu
Şoaită.
Sursa:http://www.ziaruldemures.ro/pagini/detalii-stire/inapoi/prima-pagina/articol/saschizprima-comuna-din-tara-cu-proprietatile-integral-intabulate.html
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ALBA
Ziarul Apulum
LA PAS PRIN JUDEŢUL ALBA – CETATEA CÎLNIC

Astăzi Cetatea Cîlnic monument istoric inclus Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (1999).

În paginile publicaţiei noastre vom încerca în fiecare săptămână să vă aducem în atenţie
locuri care merită vizitate în Alba deoarece trebuie să spunem că avem în judeţ locuri multe
de vizitat pe care unii dintre conjudeţenii noştrii au uitat sau nu ştiu despre ele mai nimic iar
turiştii din ţară sau străinătate se înghesuie să le vadă.
În primul episod vom supune atenţiei dumneavostră cetatea de la Cîlnic care reprezintă cel
mai valoros edificiu istoric și, totodată, marca distinctivă a satului Câlnic. Datorită păstrării
sale în bune condiţii, în mijlocul unei localităţi purtând până azi amprenta civilizaţiei
coloniștilor germani stabiliţi in Transilvania, edificiul a fost înscris în Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO (1999).
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Localitatea Câlnic se află în sudul judeţului Alba, în partea de vest a Depresiunii Apoldului,
într-o zonă colinară străbătută de valea pârâului Câlnic, afluent al râului Secaș. Spre sud,
așezarea este străjuită de Dealurile piemontane ale Sebeșului, prelungiri ale Munţilor
Cindrelului. Înspre nord se învecinează cu Podișul Secașelor. Orașele cele mai apropiate
sunt Sebeșul (13km spre NV) și Sibiul (49km spre SE). Satele din împrejurimi: Petrești,
Săsciori, Căpâlna, Rahău, Reciu, Gârbova, Cărpiniș, Miercurea Sibiului, au interesante situri
și monumente istorice. Localitatea este o așezare de tip adunat, formată pe terasele
inferioare ale pârâului omonim, altitudinea în centrul satului fiind de 328 m. Zona cea mai
veche a vetrei locuite, Strada Principală, se desfășoară pe malul stâng, constituind axa
principală a satului. La Câlnic săpăturile arheologice demonstrează o continuitate de
vieţuire, începând cu așezarea neolitică și cea din epoca bronzului, la vestigiile dacice si
romane, ori din epoca migraţiilor până în evul mediu.
Numele localităţii, amintit mai întâi la 1269 (villa Kelnuk) este de sorginte slavo-română,
după cum susţine Nicolae Drăganu. Toponimul a fost preluat de sași (Kelling) și de unguri
(Kelnek). Numele de Câlnic este frecvent întâlnit în întreg spaţiul locuit de români, mai
cunoscute fiind cele din Caraș-Severin sau Gorj. Malul stâng al pârâului era locuit
predominant de comunitatea săsească, iar pe malul drept, în zona mediană a satului se află
cetatea, fostă reședinţă nobiliară, biserica evanghelică și casa parohială. Pe același mal
drept, la sud și sud-vest de centru s-a dezvoltat cartierul românesc, românii fiind prezenţi,
se pare, încă din secolul al XVII-lea. În 1733 erau 220 de familii, ca la 1857 numărul
românilor sa fie mai mare decât al sașilor cu 200 de suflete. În mijlocul cartierului se află
noua biserică ortodoxă, construită între 1960-1969, pe locul vechiului lăcaș ce data din
1792.
Cetate cu amplasament atipic
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Cetatea are un amplasament întrucâtva atipic. Fortăreaţa nu domină împrejurimile de la
înălţimea unei coline, ci se situează într-un punct de joasă altitudine, în imediata apropiere
a pârâului Câlnic. Deși aflată la mică distanţă de strada principală și centru, evoluţia
urbanistică a localitătii nu a ajuns să o înglobeze tramei stradale, așa cum s-a intâmplat în
numeroase cazuri din mediul săsesc. Cetatea, așa cum poate fi observată astăzi, este
constituită din două rânduri de ziduri (incinte) cu traseu oval, dispuse concentric și întărite
cu elemente de flancare: două turnuri și un bastion. Poarta de intrare este apărată de un
coridor fortificat sau barbacană. Centurile de ziduri protejează curtea interioară, inima
cetătii, în care se află capela, fântâna și turnul–locuinţă sau donjonul. Cel din urmă domină
prin înălţimea și masivitatea sa întregul complex. Câteva cămări, unele păstrate mai bine,
iar altele ruinate, sunt adosate incintei interioare. Ansamblul este construit în cea mai mare
parte din piatră de carieră (calcar), înecată în mortar. Pe alocuri este folosită și piatra de
râu, iar în jurul multor deschideri (ferestre sau guri de tragere) s-a utilizat cărămida. Poarta
de intrare, galeria de apărare ce încununează turnul porţii și cadrele deschiderilor de la
cămări, sunt din lemn.
Incinta exterioară sau zwinger-ul, are un diametru maxim de cca 70 m. Datorită înălţimii
sale (cca 3 m) pare deosebit de scundă în comparaţie cu celelalte elemente de fortificaţie.
Curtina se sprijină pe mai multe contraforturi și prezintă din loc în loc metereze (guri de
tragere). În partea sud-vestică, dominând drumul Reciului ce trece prin imediata
vecinătate, se află un bastion semicircular.
Incinta interioară este cea mai impozantă cu cei 7m înălţime. Traseul său descrie un oval
alungit pe direcţia NE-SV, cu diametru maxim de cca 50m. Pe diametrul scurt este
fortificată cu două turnuri: turnul porţii (NV) și un turn de apărare (SE). În partea de nord,
incinta se sprijină pe trei contraforturi masive din beton armat, instalate în urma lucrărilor
de restaurare.
La turnul de apărare din SE (h=cca15 m), de formă prismatică (plan rectangular), se accede
printr-o ușă deschisă la etajul întâi. Diviziunile pe verticală ale interiorului au dispărut, însă
se pot reconstitui pe baza urmelor lăsate. La cele două niveluri superioare turnul păstrează
metereze înalte și înguste, deschise spre laturile care flanchează curtina la exterior. Este
încununat cu un acoperiș piramidal. După pierderea rostului militar al cetăţii, în acest turn
aerat și rece se păstra slănina. Din acest motiv mai este cunoscut și sub numele de turnul
slăninii (Fleischerturm).
Cu cei cca. 24 m înăltime, turnul porţii reprezintă una din dominantele verticale ale
ansamblului. Intrarea în curtea interioară se face pe la parterul acestui turn, acoperit cu o
boltă semicilindrică. Spre exterior, între două contraforturi mascate parţial de zidurile
barbacanei, se află lăcașul de culisare al hersei (grilajul de poartă). Accesul în interiorul
turnului se face printr-o scară de piatră, sprijinită pe un arc amplu de zidărie, care conduce
spre intrarea de la etajul întâi. De aici, pe scări de lemn se urcă până la galeria de apărare
de la ultimul etaj, protejată de un acoperiș în patru ape. Aici se află patru clopote, motiv
pentru care construcţia se mai numește și turnul clopotelor.

Ce găsim în curtea interioară a Cetăţii Cîlnic
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În curtea interioară se află cămările, capela și
turnul donjon. Cămările sunt funcţionale și
astăzi, fiind adăpostite sub un acoperiș în
două ape ce urmează traseul incintei. Capela
este o constructie de tip sală, încheiată spre
răsărit cu o absidă semicirculară ușor
decroșată. Fundaţia absidei suprapune
vestigii ale unei clădiri mai vechi, al cărei rost
nu este clar. Accesul în capelă se face pe la
vest, printr-un portal gotic, singurul element
de piatră profilată al construcţiei. Câteva
ferestre de forme diferite se află pe faţadele
de vest, sud și est. În peretele sudic al navei, la mică înălţime faţă de nivelul de călcare, au
fost practicate niște deschideri înguste, de tipul meterezelor. Funcţia lor este incertă. Ar
putea indica faptul că edificiul a avut iniţial altă destinatie. Un acoperiș unic învelește
întreaga clădire, de la frontonul triunghiular și până la absida altarului. Interiorul capelei
este tăvănit. O tribună de lemn datată în 1733 este adosată peretelui vestic, fiind sprijinită
spre interior pe doi stâlpi lucraţi din trunchiuri de stejar. Parapetul are panouri pictate cu
motive florale. Câteva locașuri de grinzi, vizibile pe peretele nordic, indică faptul ca tribuna
continua pe această latură.
Turnul Donjon
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Ultima construcţie care compune ansamblul cetăţii din Câlnic, dar prima ca vechime este
masivul turn donjon. În epoca romantică, acest impresionant vestigiu medieval a fost
supranumit turnul Siegfried. De plan dreptunghiular (cca 9×13 m), cu ziduri groase de cca
1 m, turnul se ridică până la 27 m înălţime (20 m zidăria, 7 m acoperișul în patru ape).
Donjonul este cel mai reprezentativ element al fortificaţiei, având iniţial funcţia de turnlocuinţă. Din acest motiv conţine unele detalii constructive speciale. Parterul turnului,
pivniţa, este o amplă încăpere boltită. Bolta semicilindrică, din piatră înecată în mortar,
păstrează pănă azi urmele cofrajului din lemn cu ajutorul căreia a fost construită.
Destinaţia iniţială a spaţiului a fost de depozit pentru familiile nobiliare rezidente în
donjon. Accesul se făcea exclusiv printr-o scară practicată în grosimea zidului, care cobora
de la etajul întâi. Astăzi intrarea este directă, din exterior, printr-o poartă deschisă la
inceputul secolului XX în peretele nordic. Poarta este protejată printr-o copertină de ţigle,
sprijinită pe două picioare masive de zidărie. Pivniţa este aerisită printr-o deschidere
îngustă practicată în peretele sudic. Etajul întâi era camera de locuit, dotată cu un șemineu
ale cărui urme sunt vizibile pe zidul vestic. Această sală a fost la rândul ei boltită, însă bolta
s-a prăbușit, păstrându-se doar lunetele pe pereţii de nord și sud. Încăperea e luminată prin
mai multe deschideri ample, care aveau probabil ancadramente din piatră. Astăzi s-a
păstrat unul singur, spre est.
Turnul donjon a fost amenajat ca spaţiu muzeal, colecţiile de artă populară și medievală,
fiind expuse pe două nivele. Colecţia muzeală cuprinde valoroase obiecte de artă, unele de o
vechime apreciabilă, marea majoritate fiind donate de Zoe și Marius Porumb. Vizitatorii au
ocazia să admire icoane pe sticlă și lemn, ceramică, mobilier și costume populare, covoare
și textile, obiecte de cult, gravuri, vechi tipărituri românești și germane, obiecte metalice
sau sculptură în lemn.
Pivniţa adăpostește o expoziţie referitoare la creșterea viţei de vie, fiind prezentate unelte
și obiecte legate de viticultură, impresionante pentru vizitatori fiind butoaiele de stejar de
mare capacitate (5000-6000 litri) din această pivniţă nobiliară. Vinurile din Câlnic sunt
cunoscute încă din evul mediu, menţiunile documentare fiind încă din secolul al XVI-lea. În
1659 sunt amintite via bisericii evanghelice câlnicene (Vineta ecclesiae Kelnicensis) sau via
Parohiei (Vineta parochiae Kelnicensis).
Elementele constitutive ale cetăţii din Câlnic, așa cum se văd astăzi, nu aparţin unei singure
etape de edificare, ci sunt rezultatul unor faze succesive, a unor adaptări și
refuncţionalizări. Considerată în ansamblu, fortificaţia nu este una care să impresioneze
prin dimensiuni sau prin sisteme defensive complexe și elaborate. Cetatea din Câlnic este
mai degrabă mică și cu elemente de fortificare de bază, simple ca realizare tehnică. Totuși
deși nu poate concura cu marile cetăţi, fortăreaţa din Câlnic este considerată foarte
reprezentativă pentru o civilizaţie locală, transilvăneană, și o epocă particulară.

Sursa: http://ziarulapulum.ro/la-pas-prin-judetul-alba-cetatea-cilnic/
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REVISTA ARHITECTURA
CONCURS NAŢIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTELOR CARE
VOR REPREZENTA ROMÂNIA LA CEA DE-A 14-A EDIŢIE A
EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ – LA BIENNALE
DI VENEZIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE
I. Dispoziţii generale
1. Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea
Arhitecţilor din România lansează concursul pentru selectarea proiectelor care vor
reprezenta România la cea de-a 14-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la
Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.
2. În anul 2014, proiectele care vor reprezenta România la cea de-a 14-a ediţie a Expoziţiei
Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la
secţiunea Participări Naţionale, se vor realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul
României din Giardini della Biennale şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică de la Veneţia.
3. Comisarul participării României la Bienală este doamna Monica Morariu din partea
Ministerului Culturii, iar vicecomisari sunt domnii: Alexandru Damian, din partea
Ministerului Afacerilor Externe şi a Institutului Cultural Român, şi Bogdan Tofan, din partea
Uniunii Arhitecţilor din România.
4. Scopul fundamental care generează şi guvernează organizarea Concursului îl reprezintă
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asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării României
la Bienală.
5. În vederea îndeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selecţie şi o
Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa Comisiilor, precum şi regulamentele
de organizare şi funcţionare ale acestora vor fi stabilite prin ordin al ministrului culturii şi
patrimoniului naţional.
6. Datele de desfăşurare a Bienalei sunt:
a) 5-6 iunie 2014: pre-vizionare;
b) 7 iunie 2014: deschidere pentru public;
c) 23 noiembrie 2014: închidere.
II . Date generale despre Bienală
Bienala de la Veneţia este un eveniment de primă importanţă în viaţa artistică
internaţională, încorporând expoziţii și dezbateri din artă, film, muzică, teatru și
arhitectură. La început înglobată în cadrul Expoziţiei Internaţionale de Artă, Expoziţia
Internaţională de Arhitectură a început să se emancipeze în anul 1980. De atunci, ea a
crescut ca importanţă, complexitate și amploare și a căpătat sensul unui moment unic de
reflecţie asupra profesiunii, dar și un important eveniment mediatic, cu mare audienţă.
Bienala numără din ce în ce mai mulţi vizitatori, interesul ei depășind limitele strict
profesionale (în 2012 a atras cca. 178.000 de vizitatori, depășind cu mult numărul de
vizitatori înregistrat la ediţia dedicată artei din 2011). De-a lungul întregii perioade,
Bienala și-a căutat o expresie proprie, sub semnul notorietăţii și înclinaţiilor specifice
directorului fiecărei ediţii, parcurgând teme și proiecte curatoriale foarte diverse.
În opinia lui Paolo Baratta, președintele Fundaţiei Bienalei, în ultimii ani, identitatea
specific arhitecturală a Bienalei a intrat din nou în umbra celei dedicate artei. Acesta este
unul dintre motivele pentru care arhitectul Rem Koolhaas a fost numit director al ediţiei
din 2014, pentru a răspunde căutării unei identităţi a profesiunii, precum și aspiraţiei ca
Expoziţia Internaţională de Arhitectură să se bazeze pe o cercetare de calitate exprimată în
conţinutul și organizarea pavilioanelor, o cercetare care să lărgească scopul și importanţa
evenimentului.
III. Temă
1. Directorul ediţiei din 2014 a Bienalei, arhitectul Rem Koolhaas a ales tema
generalăFundamentals, fundamente ale arhitecturii (Anexa A). Modernitatea fiind o
dimensiune fundamentală a arhitecturii, el invită toate pavilioanele naţionale să răspundă
temei Absorbing modernity. 1914-2014, care se poate interpreta atât ca Modernitate
absorbantă, cât și caAbsorbind modernitatea (a se remarca aici gerunziul absorbind care
pune accent pe ideea de proces, devenire, acumulare, mecanism, experiment). Spre
deosebire de ediţiile anterioare, această sub-temă este obligatorie pentru toate pavilioanele
naţionale. În viziunea noului director, întreaga Bienală devine un larg “proiect de
cercetare”, în care răspunsurile la sub-temaAbsorbing modernity se vor integra, oferind
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astfel multiple faţete ale dezvoltării arhitecturale moderne ale ultimului secol.
2. În viziunea directorului Rem Koolhaas, expoziţia din 2014 va fi o expoziţie despre
arhitectură şi nu despre arhitecţi. De aici și alegerea titlului de Fundamentals, care se va
concentra pe istoria profesiunii în general, și pe evoluţiile “naţionale” ale ultimei sute de
ani, în particular. După câteva ediţii ale Bienalei canalizate pe arhitectura contemporană,
expoziţia din 2014 se va concentra asupra istoriei arhitecturii, inclusiv evoluţia
arhitecturilor naţionale în ultima sută de ani. Se așteaptă ca această retrospectivă,
organizată în trei manifestări complementare (Pavilionul Central din Giardini della
Biennale – tema Fundamentals, Arsenale – evoluţia modernităţii italiene şi pavilioanele
naţionale – evoluţiile particulare a diferitelor culturi) să genereze o nouă „înţelegere a
bogăţiei repertoriului fundamentelor arhitecturii, aparent uitat astăzi”.
3. Tema aleasă pentru pavilioanele naţionale Absorbing Modernity: 1914-2014 este menită
să ofere oportunitatea tuturor ţărilor participante de a analiza ultima sută de ani de
arhitectură naţională, cu referinţe specifice asupra impactului modernităţii.
4. Arhitectura perioadei investigate a fost puternic modelată de forţe sociale, economice și
politice şi naturale puternice. Ideile, constructorii, arhitecţii circulau cu mare mobilitate, iar
ideile avagardei căutau o altă lume, rupând legătura cu trecutul. În acest context, Rem
Koolhaas s-a referit specific la “modernitate”, ceea ce deschide o arie mai largă de
perspective de investigaţie. Scopul temei alese de Koolhaas este acela de a crea o viziune
globală asupra evoluţiei arhitecturii din ultima sută de ani. În acest context, fiecare pavilion
este încurajat să-și examineze critic propria istorie și să-și sublinieze propria originalitate
într-un mod care să dea seama despre impactul modernităţii și, prin aceasta, despre
situaţia prezentă, în care arhitecturile, care erau cândva specifice şi locale au devenit
interşanjabile şi globale.
5. Participanţii la concurs sunt invitaţi să reflecte asupra sensului acestei ediţii a Bienalei și
să prezinte proiecte curatoriale și de amenajare care să răspundă specific temei Absorbing
Modernity: 1914-2014, în cele două spaţii expoziţionale: (1) Pavilionul României din
Giardini di Castello și (2) Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică de la Veneţia.
6. Proiectul curatorial va trebui să se bazeze pe o idee bine fundamentată știinţific,
care să poată transmite o dimensiune semnificativă a evoluţiei arhitecturale romanesti a
ultimei sute de ani. Se va pune accent pe analiza modului în care arhitectura românească sa adaptat condiţiei modernităţii. Date fiind spaţiul redus și timpul scurt de cercetare, nu
poate fi vorba de o expunere exhaustivă a istoriei arhitecturale a perioadei.
7. Participanţii la concurs vor trebui să selecteze argumentat un aspect anume al
arhitecturii acestei perioade, de exemplu: o tipologie anume; o personalitate care a
traversat și influenţat epoca; un loc anume sau o construcţie anume; opera unui arhitect
uitat; o idee caracteristică care străbate perioada; secvenţe semnificative în dialog cu
modernitatea (această enumerare nu este limitativă).
8. Vor fi apreciate proiectele curatoriale care caută să descopere amploarea,

19

specificitatea și eventuala originalitate a absorbţiei modernităţii și a construcţiei
spaţiale moderne românești sub o formă critică bine argumentată și neretorică. În
sensul abordării critice cerute de orientarea acestei ediţii, în care modernitatea e înţeleasă
ca un complex mai larg de idei și experienţe artistice, tehnice, economice, sociale, vor fi
binevenite proiectele care depășesc, “miturile” și clișeele în circulaţie în lumea românească,
cum ar fi: “unicitatea” modernismului românesc interbelic (“mai mult modernism în
București decât în orice alt oraș european”), alinierea totală a arhitecturii românești la
experienţa europeană, comunismul echivalent cu funcţionalismul, eșecul total al
experimentului modernist etc.
a. Nota bene: În conferinţa de presă de lansare a temei directorul Rem Koolhaas a dat ca
exemplu arhitectura românească în modernitate: „Uitaţi-vă la arhitecţii români, de
exemplu, cum au fost ei influenţaţi de două curente majore, unul din interior şi unul din
exterior, sau cum aici a fost primul oras iluminat din lume….”
9. Pe perioada Bienalei se încurajează realizarea, cu sprijinul organizatorilor, a unor
activităţi de tip workshop, seminarii, precum şi orice alte manifestări culturale
considerate relevante(ex.: seri de pian, jazz, balet, dans modern, spectacole de
pantomima, etc) care să păstreze un interes permanent asupra participării României
la ediţia din 2014 a acesteia.
10. În sprijinul participanţilor, Comitetul ştiinţitific constituit pentru alcătuirea
temei pune la dispoziţia acestora o serie de texte care vin în completarea temei menţionate
în cadrul prezentului regulament (Anexa B).
IV. Condiţiile de participare la Concurs
1. Prezentul concurs este un concurs public de creaţie, deschis participării autorilor
individuali sau reuniţi în grupuri ori organizaţii neguvernamentale de profil, care să aibă în
componenţă cel puţin un arhitect.
2. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun
un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi
drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în
care proiectul propus va fi selectat, să stabilească, împreună cu Ministerul Culturii (pentru
Pavilionul României din Giardini della Biennale), respectiv Institutul Cultural Român
(pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la
Veneţia), condiţiile de realizare a acestuia.
3. Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire
la tema şi regulamentul concursului la secretariatul acestuia – Uniunea Arhitecţilor din
România – strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucureşti;
mail: moc.oohay@tcatnoc_rau, precum şi la Ministerul Culturii – Compartiment
Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană (Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833,
Bucureşti; tel: 021.222.32.13, mail: moc.liamg@npccm.capfmc) sau la Institutul Român de
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Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia (Cannaregio 2214, 30121 Venezia, Italia; tel.
0039 041 5242309, mail: ti.nit@agroitsi).
4. Pentru păstrarea anonimatului, toate documentele solicitate concurenţilor vor
purta un simbol de identificare format din două litere şi cinci cifre înscrise într-un
dreptunghi de 5×3 cm în colţul din dreapta sus al fiecărui document. Acest simbol va fi
acoperit cu hârtie neagră netransparentă pe ambele feţe ale planşelor şi pieselor
scrise, prin lipire pe contur. La jurizare, se supraetichetează proiectele cu numere
curente în funcţie de ordinea depunerii acestora. Se va specifica pe ambalajul proiectului
titlul proiectului. Pentru identificarea participanţilor, aceştia vor trimite
organizatorilor, ambalat în acelaşi colet cu proiectul, formularul de înscriere într-un
plic alb sigilat. Pe plic se va aplica acelaşi simbol, de data aceasta neacoperit. Aceste
plicuri vor fi strânse de secretariatul concursului şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei
de selecţie doar după selectarea proiectului câştigător.
5. Prin participarea la Concurs, autorii îşi exprimă acordul cu privire la folosirea de către
organizatori a materialelor depuse în scopuri publicitare/ promoţionale/ editoriale, după
finalizarea Concursului şi publicarea rezultatelor finale.
6. Nu pot participa la Concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la
organizarea sa, în Comitetul Ştiintific constituit pentru alcătuirea temei, la elaborarea
regulamentului, membrii Comisiei de selecţie şi cei ai Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea de rudenie, inclusiv.
Membrii Comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care
vor fi înscrise în Concurs.
7. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori decât după finalizarea
procedurii de selectare şi anunţarea proiectelor câştigătoare. În caz contrar,
participantul va fi eliminat din Concurs.
V. Desfăşurarea Concursului, modalităţi de înscriere şi examinare, contestaţii
1. Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiilor la sediul
Uniunii Arhitecţilor din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod
020038, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă la aceeaşi adresă.
Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă
cerinţele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la U.A.R. la o dată ulterioară datei
de 15 noiembrie 2013 (ora 17.00), indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi
luate în considerare.
2. Participanţii pot depune documentaţii pentru spaţiul Pavilionului României din
Giardini della Biennale, pentru spaţiul Noii Galerii a Institutului Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică de la Veneţia sau pentru ambele spaţii, cu menţionarea, în
formularul de înscriere şi pe ambalajul proiectului, a spaţiului/spaţiilor pentru care este
realizat
proiectul.
3. În cazul în care acelaşi autor/aceeaşi echipă depune mai multe proiecte, pentru fiecare
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proiect în parte se va completa câte un formular de înscriere, iar acestea vor fi ambalate
separat.
4.
Documentaţiile
depuse
a) Formularul de înscriere (Anexa C);

trebuie

să

cuprindă obligatoriu:

b) Conceptul proiectului propus (cu titlu expresiv în limba engleză): susţinerea teoretică a
felului în care vor fi reprezentate arhitectura şi cultura românească în contextul Bienalei şi
modul de încadrare în tema Bienalei – text format A4, font Arial, marimea 12, max. 2 pagini;
c) Trei planşe, pentru fiecare proiect propus, indiferent de spaţiul expoziţional ales,
prezentate în format A1 landscape (840 x 594 mm) care să cuprindă, într-o manieră la
alegere, prezentarea proiectului: scheme de concept, perspective, vederi, detalii relevante,
planuri, secţiuni (minim două: longitudinală şi transversală); atât pentru Pavilionul
României din Giardini della Biennale, cât şi pentru pentru Noua Galerie a Institutului
Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, planşele se vor prezenta la scara
1:50;
d) Descrierea tehnică a proiectului; în selectarea materialelor se va ţine cont de caracterul
expoziţiei şi al spaţiului expoziţional, posibilităţi de transport, montarea şi demontarea
expoziţie (text format A4, font Arial, marimea 12 – max. 2 pagini);
e) Deviz estimativ necesar implementării proiectului (Anexa D) în realizarea devizului se
vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii (pentru lămuriri privind costurile
specifice organizării proiectelor la Veneţia, autorii se pot adresa Institutului Român de
Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, la coordonatele menţionate mai sus):
1. producţia lucrărilor
2. organizarea vernisajului;
3. transportul expoziţiei (dus-întors), instalarea şi demontarea acesteia, inclusiv
operaţiunile de neutralizare a spaţiului după strângerea expoziţiei;
4. modificări temporare ale spaţiului expoziţional (dacă este cazul), care să nu afecteze
integritatea acestuia;
5. echipamente multimedia;
6. design grafic, traducere, tipărire şi diseminare materiale promoţionale : catalog (pentru
proiectul organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale; catalogul
proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică de la Veneţia va fi finanţat de Institutul Cultural Român potrivit Cap.VII, art.3),
invitaţii, broşuri, CD/DVD-uri ş.a.;
7. remunerarea echipei de proiect şi a colaboratorilor;
8. comunicare şi PR;
9. prestări servicii;
10. cazarea membrilor echipei şi a operatorilor de pavilion (care nu pot fi găzduiţi în
spaţiile locative ale Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în
conformitate cu prevederile Cap. VII.4);
11. transportul membrilor echipei;

22

12. transportul (dus-întors) şi cazarea operatorilor de pavilion (pe toată perioada
Bienalei) şi remunerarea acestora;
13. fotografierea expoziţiei
14. organizarea evenimentelor/acţiunilor care se vor desfăşura în spaţiul expoziţional pe
parcursul Bienalei (dacă este cazul) sau în afara acestuia.
f) Prezentarea partenerilor/colaboratorilor implicaţi în proiect (dacă este cazul);
g) Prezentarea evenimentelor/acţiunilor care vor avea loc în spaţiul expoziţional pe
parcursul Bienalei (dacă este cazul). De asemenea, dacă este cazul, se va face o prezentare a
instalaţiilor exterioare, realizate în afara spaţiilor expoziţionale (Pavilionul României din
Giardini della Biennale, Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia) (maxim 1 pagină, format A4).
h) Prezentarea strategiei de promovare a proiectului
5. În elaborarea bugetului proiectului care va fi expus în spaţiul Pavilionului României din
Giardini della Biennale, se vor lua în considerare şi cheltuielile prevăzute în Anexa E,
parte integrantă a prezentului regulament.
6. În situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii,
respectiv Institutul Cultural Român (în funcţie de spaţiul expoziţional ales), este
obligatorie menţionarea cofinanţatorilor.
7. Toate documentele scrise (cu excepţia formularului de înscriere) se vor prezenta
în două exemplare, în limba română şi în limba engleză, font Arial, mărimea 12. În
situaţia în care Comisia va constata că există diferenţe între cele două texte, cel în
limba română va fi luat în considerare.
8. Toate materialele scrise şi desenate vor fi prezentate şi în format electronic PDF,
TIFF sau JPG (CD/DVD/memory stick), anexate documentaţiei transmise.
Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării
documentelor transmise în alt format.
9. Calendarul desfăşurării Concursului este următorul:
• Termen furnizare informaţii suplimentare - 18 octombrie 2013
• Depunerea documentaţiilor: termen limită – 15 noiembrie 2013, ora 17:00
• Jurizarea: 18-20 noiembrie 2013
• Anunţarea publică a proiectelor câştigătoare (www.cultura.ro,
www.uniuneaarhitectilor.ro, www.mae.ro, www.icr.ro ): 21 noiembrie 2013
• Depunerea contestaţiilor: termen limită – 26 noiembrie 2013, ora 16:00
• Soluţionarea contestaţiilor: termen limită – 28 noiembrie 2013
10. Comisia de selecţie a Concursului, menţionată la Cap.I, art.5, formată din doi specialişti
străini propuşi de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, doi specialişti
români propuşi de Uniunii Arhitecţilor din România, comisarul şi cei doi vicecomisari ai
participării României la Bienală, va analiza documentaţiile înscrise la Concurs şi va
desemna câştigătorii având în vedere următoarele criterii:

23

a) Conceptul inovator al proiectului şi adecvarea acestuia la contextul general al Bienalei;
b) Fundamentarea teoretică şi reprezentativitatea conceptului curatorial; claritatea
mesajului şi impactul pe care e posibil sa-l aibă asupra publicului;
c) Înscrierea în cadrul temei şi a direcţiilor generale trasate de organizatori;
d) Fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare si
transport); încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele
aşteptate; relevanţa/ oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului).
11. Membrii comisiei de selecţie vor acorda, pentru criteriile stabilite la cap. V, art. 11,
punctaje astfel:
Criteriul
Specialişti
Comisar/Vicecomisari
a)
0-30
0
b)
0-20
0
c)
0-20
0
d)
0-30
0-30
TOTAL
0-100
0-30
12. Lista propunerilor prezentate, punctajele obţinute şi proiectele declarate câştigătoare,
cu motivarea alegerii acestora, vor fi făcute publice, la finalul procedurii de selectare, pe
paginile de internet ale Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro),
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor
Externe (www.mae.ro) şi Institutului Cultural Român (www.icr.ro).
13. În ordinea punctajelor obţinute, Uniunea Arhitecţilor din România va acorda
următoarele premii:
a. un premiu pentru proiectul câştigător care va fi realizat în Pavilionul României din
Giardini della Biennale în valoare de 2.000 Euro/net
b. un premiu pentru pentru proiectul câştigător care va fi realizat în Noua Galerie a
Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia în valoare de 2.000
Euro/net
c. patru nominalizări în valoare de 500 Euro/net, indiferent de spaţiul expoziţional pentru
care se aplică. Premiile şi nominalizările se vor acorda în lei la cursul B.N.R. din data
atribuirii.
14. Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, numai în ceea ce priveşte modul în care
au fost respectate prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Concursului, la
sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod
020038, Bucureşti, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării publice a
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rezultatului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie
de soluţionare a contestaţiilor, formată din 4 membri desemnaţi de instituţiile
organizatoare.
VI. Responsabilităţile câştigătorilor
1. Echipele proiectelor declarate câştigătoare vor avea următoarele responsabilităţi:
a) realizarea proiectului expoziţional în condiţii de calitate artistică şi tehnică
corespunzătoare, exercitându-şi cu profesionalism şi responsabilitate totalitatea
capacităţilor creatoare;
b) realizarea materialelor de prezentare a expoziţiei pentru catalogul general
al Bienalei şi
transmiterea
acestora
în
timp
util
organizatorilor;
c) realizarea materialelor promoţionale, prin consultare cu părţile implicate în
organizarea evenimentului; materialele pot fi comune pentru ambele expoziţii (din
Pavilionul României din Giardini della Biennale şi din Noua Galerie a Institutului Român de
Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia);
d) prezentarea adecvată a proiectelor în cadrul cataloagelor:
- catalogul proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale va fi
realizat de către echipa câştigătoare, cu aprobarea comisarului şi vicecomisarului desemnat
de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român;
- catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi realizat sub forma unui număr special al
publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia. Autorii proiectului vor respecta normele
cu privire la elaborarea catalogului care vor fi comunicate de către comisar şi vicecomisarul
desemnat de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, precum şi a
regulilor de redactare a publicaţiei ştiinţifice Quaderni della Casa Romena di Venezia;
e) promovarea evenimentului în presa românească şi internaţională, cu sprijinul părţilor
implicate în organizarea evenimentului;
f) respectarea condiţiilor contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii (pentru
expoziţia din Pavilionul României din Giardini di Castello), respectiv cu Institutul Cultural
Român (pentru expoziţia din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică de la Veneţia) pentru materializarea conceptului expoziţional;
g) realizarea rapoartelor necesare către comisar şi vicecomisari, în situaţia în care se
solicită acest lucru;
h) realizarea rapoartelor intermediare şi finale către finanţator;
i) reprezentarea ţării în cadrul evenimentelor organizate pe parcursul Bienalei;
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j) întocmirea dosarului de presă al expoziţiei;
k) asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, a plăţii
cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spaţiului
expoziţional. În acest sens, va fi reţinută o garanţie de către Ministerul Culturii, respectiv
Institutul Cultural Român, în vederea efectuării de către echipele câştigătoare a lucrărilor
de neutralizare;
l) realizarea proiectului expoziţional astfel încât să nu afecteze integritatea spaţiului în
care va fi expus;
m) cooptarea de cofinanţări, în situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele
alocate de Ministerul Culturii, respectiv Institutul Cultural Român.
VII. Modalităţi de finanţare
1. Ministerul Culturii va asigura finanţarea proiectului organizat în Pavilionul României din
Giardini della Biennale. Se va lua ca reper suma de 700.000 lei alocată în anii anteriori
pentru proiectul organizat în acest spaţiu expoziţional, cu menţiunea că această suma poate
fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Ministerului Culturii pentru anul
2014.
2. Institutul Cultural Român va asigura finanţarea proiectului organizat în Noua Galerie a
Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Se va lua ca reper
suma de 148.000 lei alocată în anii anteriori pentru proiectul organizat în acest spaţiu
expoziţional, cu menţiunea că această suma poate fi diminuată sau majorată în funcţie de
bugetul alocat Institutului Cultural Român pentru anul 2014.
3. Institutul Cultural Român, prin Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la
Veneţia, va asigura, din bugetul propriu, finanţarea tipăririi catalogului proiectului
organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la
Veneţia, sub forma unui număr special al publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia.
4. Ministerul Afacerilor Externe va depune dilingenţele pentru asigurarea spaţiilor locative
la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pentru patru membri
ai echipei proiectului organizat în Pavilionul României, inclusiv operatori de pavilion, şi
pentru trei membri ai echipei proiectului din Noua Galerie, inclusiv operatori de pavilion.
Spaţiile locative vor fi puse la dispoziţie pe întreaga durată a Bienalei, cât şi pe durata unei
luni înainte de deschiderea oficială a Bienalei şi pe durata a două săptămâni după
încheierea acesteia.
Sursa: http://www.icr.ro/bienala_arhitectura_venetia_2014

26

OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
MINISTERUL ECONOMIEI AR PUTEA DECIDE ÎNFIINŢAREA UNUI
"CONSILIU NAŢIONAL DE CREATIVITATE"

De Raluca Iuga
Reprezentanţii Industriilor creative, doresc înfiinţarea
unui "Consiliu Naţional de Creativitate", format din
specialiști din toate domeniile, care să elaboreze o
strategie naţională privind design-ul românesc.
Propunerea a fost făcuta la discuţiile recente de la sediul Ministerul Economiei, pe tema
elaborării Documentului de Politică Industrială (Strategia de Reindustrializare a României).
Potrivit unui comunicat postat pe site-ul ministerului, strategia ar trebui să vizeze domenii
cum ar fi design de obiect, design vestimentar etc. şi să se refere la standarde profesionale
de acreditare a firmelor şi profesioniştilor din design, astfel încît această activitate să îşi
îndeplinească rolul de a genera valoare adăugată în sectoare importante ale industriei.
În plus, premiile anuale pentru design sunt văzute ca un instrument pentru a stimula
performanţa în acest domeniu.
O altă propunere lansată la discuţiile cu oficialii Ministerului Economiei vizează înfiinţarea
unui forum consultativ, care să reunească designeri profesionişti, profesori de design din
sistemul universitar şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronale.De asemenea,
reprezentanţii industriilor creative au cerut acordarea unor facilităţi fiscale pentru
revigorarea meşteşugurilor tradiţionale, scutirea de plata impozitului pe profit pentru
întreprinderile care reinvestesc în inovaţie şi design şi pentru dreptul de autor, programe
de finanţare din fonduri UE pentru firme din sectorul creativ, precum şi includerea în COR
(Clasificarea Ocupaţiilor din România) a peste 200 de profesii din domeniul publicitar şi a
specializării „design".
Totodată, s-a propus alocarea de fonduri bugetare pentru finanţarea participării firmelor
de producţie publicitară la expoziţii de profil internaţionale.La consultările care au avut loc
la Ministerul Economiei în perioada 9 aprilie- 29 mai a.c, pe marginea relansării industriei
procesatoare româneşti, au fost prezente peste 250 de entităţi industriale din 24 de mari
industrii.
Sinteza consultărilor din domeniul industriilor creative (advertising, arhitectură, arte şi
piaţa de artă, meşteşuguri, design, modă, film, video şi fotografie, software şi computer
games, muzică, arte vizuale, publicistică, televiziune, radio) poate fi consultata AICI :
http://www.minind.ro/presa_2013/august/Sinteza_consultari_industrii_creative_02082013.pdf

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/ministerul-economiei-ar-putea-decide-infiinarea-unuiconsiliu-naional-de-creativitate.html
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INVITAŢIE
UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
EXPOZIŢIE COMEMORATIVĂ PAUL ATANASIU ŞI IOSIF COVA

Arhitectii Ioana Atanasiu si Andrei Amel (Cova) va invita la expozitia organizata in
memoria parintilor lor Paul Atanasiu (1922-1999) si Iosif Cova (1912-1984).
Vernisajul va avea loc miercuri 4 septembrie la ora 17, la sediul Centrului de
Cultura Arhitecturala al UAR din str. J-L. Calderon nr.48, sector 2, Bucuresti.
Expozitia poate fi vizitata pana pe data de 16 septembrie, in fiecare zi de luni pana vineri,
intre orele 9 -16 .

28

Sursa: http://www.uniuneaarhitectilor.ro/expozitie-comemorativa-expozitie-comemorativapaul-atanasiu-si-iosif-cova.html
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