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LANSARE  
DE CARTE 

POVESTEA ICOANELOR 
Biserica ,,Sfântul Vasile cel Mare” Bucureşti 

de arh. Mircea ŢIBULEAC 

   ,, O broşurică elegantă … pentru trezirea 

conştiinţelor”, aşa îşi defineşte dna arh. DOINA 

ILEANA-ŞOLDU lucrarea pe care a lansat-o în deja 

cunoscutul şi din ce în ce mai cunoscutul Centrul de 

Cultură Arhitecturală al UAR din str. Calderon, nr.48, 

Bucureşti, în 14 mai 2014, ora 17.00.  

  Pe doamna arh. ŞOLDU o secondează o 

prezenţă plăcută în persoana d-lui profesor 

Constanţiu MARA, pictor restaurator, care locuieşte 

în Stockholm. Domnia sa este o personalitate 

recunoscută în domeniu şi amintesc numai câteva 

lucrări, cum ar fi: Biserica Italiană din Bucureşti, unde 

s-a ocupat de restaurarea şi pictarea frescei din 

dreapta altarului. A restaurat de asemenea Catedrala 

Catolică Sf. Erik din Stockholm, a executat lucrări de 

vitralii în Italia, Stockholm şi Bucureşti.  

  

    Subiectul broşurii îl constituie Biserica 

Sfântul Vasile cel Mare din Bucureşti, strada 

Polonă, nr.50. D-l profesor MARA a scris prefaţa din 

care o să spicuiesc câteva fragmente care mi s-au 

părut mai interesante pentru a vă introduce în 

subiectul pe care îl tratează lucrarea şi de asemenea 

al conţinutului prezentării pe care o puteţi urmări în 

totalitate în imagini foto şi imagini filmate, pe care le-

am realizat cu acest prilej.  

       El citează în preambul pe istoricul de artă Cesare 

BRANDI ale  cărui  texte   stau   la   baza concepţiei  

de restaurare care formează <<Carta del restauro>> 

- Roma 1972: ,,Intervenţiile de restaurare în centrele  

 

(www.saatchionline.com/cmara) 
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istorice au scopul final de a garanta permanenţa în 

timp a valorilor care caracterizează repectivele 

centre”.  

         În ţara noastră înfiinţarea ,,Comisiunii 

Monumentelor Istorice” chiar la începutul secolului 

XX aduce o lungă perioadă de normalitate în salvarea 

patrimoniului.  

Perioada coincide şi cu suflul general 

european de punere în evidenţă a valorilor naţionale 

exprimat prin învierea şi adaptarea elementelor 

stilistice mai vechi la programe mai ample. La noi în 

ţară din grupul de arhitecţi mai preocupaţi de 

elaborarea acestui stil (Ion MINCU, Petre 

ANTONESCU, Grigore CERCHEZ), aflăm din textul 

prefaţei că a făcut parte şi arhitectul Nicolae GHICA-

BUDEŞTI, autorul bisericii ,,Sfântul Vasile cel Mare”, 

subiectul lucrării la a cărei prezentare asistam.  

Din lucrările lui mai fac parte: ,,Muzeu al 

Ţăranului” şi biserica ,,Schimbarea la faţă” de lângă 

parcul Carol.  

În continuare d-l profesor MARA dă un 

semnal folosind metafora ,,Pe multe edificii pe lângă 

semnul de Monumente Istorice putem vedea tăbliţe 

pe care scrie << Nu vă apropiaţi cad ormanente>>. 

Traducerea faptului că la noi nu se face nimic sau 

aproape nimic pentru salvarea monumentelor de 

arhitectură,  o constituie actuala ,,globalizare” care 

îmtocmai ca doctrina Jdanov – Stalin pentru 

obţinerea omului sovietic, prevede distrugerea 

valorilor naţionale pentru a introduce nestingherit 

valorile proprii. În consecinţă, salvarea 

monumentelor este de o importanţă majoră.  
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PARTEA I 

- POVESTEA ICOANELOR  – 
 

,,Povestea icoanelor s-a înfiripat atunci când ne-

am propus să descriem restaurarea iconostasului 

bisericii ,,Sf. Vasile cel Mare”. Un iconostas face corp 

comun cu biserica lui … iar biserica nu poate fi 

detaşată de istoria ei, de perioda artistică şi de 

contextul istoric în care a fost construită”.  

       Iată cum arăta situţia în 2006: ,,clopotul îi era 

găurit, în marginile căzute zăpada îi bătea prin 

ferestrele sparte. Pereţii înecaţi în fum îşi pierduseră 

decorul odată măiestrit colorat. Iconostasul nu mai 

avea chip, fusese cu brutalitate spălat, apoi vopsit şi 

mânjit cu bronz. Icoanele mândre, împărăteşti, nu se 

vedeau, fuseseră acoperite cu lucruri noi şi ieftine. 

Dar şi acestea erau înegrite după atâta amar de ani”. 

        ,,Broşurica” care tocmai se lansa în atenţia unei 

asistenţe puţin numeroase, dar de calitate, cu care 

am început să ne obişnuim la manifestările noastre 

culturale, povesteşte mai departe ce s-a întâmplat şi 

ce a simţit autoarea prezentă la ceremonie: 

           ,,Umbrele au dispărut, bătrânii s-au 

însingurat în uitare … aşteptăm un răspuns. 

Icoanele, icoanele … trebuiau să vorbească. Ce se 

petrecuse în cei peste o sută de ani de la naşterea 

acestei minunate biserici? Isus Învăţătorul, Sfânta 

Fecioară cu Pruncul, Sfântul Vasile cel Mare şi 

Sfântul Ioan Botezătorul erau acolo şi ne priveau. 

Zilele au trecut şi am început să ne obişnuim  - noi 

cu ele, iar ele cu noi, cu agitaţia pregătirilor pentru 

reparaţii şi consolidări … Icoanele fuseseră şi erau 

acolo, ne priveau şi vroiau să vorbească, să ne spună 

povestea lor … noi trebuia numai să ascultăm!”.  
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În continuare textul lucrării reproduce o serie 

de ,,şoapte”  auzite de autoare şi pe care icoanele 

le-au rostit celor care au avut şi prin această carte 

vor avea prilejul să le asculte la rândul lor. 

Aflăm despre cei care au celebrat în altarul 

acestei biserici, despre cei care au fost anchetaţi, 

închişi, trimişi la Canal pentru credinţa catolică şi 

pentru că nu renunţau la aceasta. 

Ne sunt prezentate date despre contextul 

istoric în care a fost construit ansamblul vicarial 

,,Sfântul Vasile cel Mare”, despre amplasamentul lui 

într-o zonă rezidenţială ,,Cartierul de vile şi Parcul 

Ioanid” aflat în imediata apropiere. 

Ansamblul ,,reprezintă şi azi o mărturie vie 

despre o epocă de înflorire şi prospeţime a oraşului, 

despre un mod de viaţă occidental, trădând 

gusturile rafinate ale comandatarilor şi competenţa 

arhitecţilor”.  

Despre construirea bisericii aflăm că 

arhiepiscopul Raymund NETZHAMMER, erudit 

călugăr benedictin, dorea o biserică ,,într-o 

arhitectură desăvârşită din punct de vedere artistic”. 

Nu era vorba de o simplă copie a unei biserici 

existente, aşa că s-a adresat arhitectului Nicolae 

GHICA-BUDEŞTI , ,,ştiind că acesta a pătruns ca 

nimeni altul stilul autohton al bisericilor şi 

mănăstirilor din secolele XV – XVII”.  

Arhiepiscopul afirmă: ,,ceea ce ceream eu 

pentru arhitectura noii biserici, era tocmai stilul 

naţional şi caracterul pur românesc”.  

Antepriza a fost încredinţată constructorului 

italian ing. C.CORRA şi BOSSI, nume de referinţă 

pentru istoria construcţiilor din România. Zidarii au 

fost aduşi din Italia, zona Udine.  
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Sfinţirea pietrei de temelie a fost făcută în mai 

1909. Au asistat numai zece persoane din cele mai 

interesate de această clădire, care au şi iscalit 

pergamentul zidit în piatra fundamentală printre care 

viitorul episcop Ioan BĂLAN şi prinţul Vladimir GHIKA.  

Mai aflăm cu mare uimire, dacă mă gândesc la 

nenorocita perioadă în care ne aflăm, că biserica a 

fost ridicată în timp record – lucrările începute la 21 

mai 1909 s-au finalizat la 6 decembrie 1909, ,,când a 

fost şi târnasită”! 

PARTEA II 
-ARHITECTURA ŞI PICTURA BISERICII- 

 
La acest capitol ,,broşurica” arhitectei Doina – 

Ileana ŞOLDU ne familiarizează cu contextul istoric 

în care s-a născut această minunată biserică.  

Se remarcă în această perioadă ,,dorinţa de 

asimilare a cilizaţiei occidentale prin mentalităţi şi 

mod de viaţă – fapt oglindit şi prin politica de 

transformări urbane dusă de edili, în încercarea de 

modernizare a Bucureştiului”.  

La banchetul aniversar al Societăţii Arhitecţilor 

Români din 27 februarie 1892, arhitectul Ion MINCU 

spunea: ,, astăzi nu se vorbeşte decât de şcoala 

franţuzească şi germană, deci închin pentru arhitecţii 

viitorului nostru, care vor vorbi numai de şcoala 

românească”.  

În anul 1886 Ion MINCU construia Casa 

Lahovary, care a devenit clădire de referinţă pentru 

naşterea stilului naţional românesc.  

  În continuare cartea prezintă un sumar al 

istoriei stilului naţional românesc, făcând referire la 

sursele de inspiraţie multiple pe care aceasta le-a 

avut, precum şi la ce elemente şi de unde le-a 

preluat. Aceste date sunt ilustrate cu imagini ale unor 

clădiri cu autori arhitecţi celebri cum ar fi: Grigore 

CERCHEZ, Nicolae GHICA-BUDEŞTI sau Giulio MAGNI.  

,,Stilul neoromânesc va fi adoptat oficial de 

către stat în anul 1906 prin Expoziţia Generală din 

Parcul Carol şi se va impune în primul rând edificiilor 

de stat până în Primul Război Mondial, iar apoi în 

perioada interbelică se vor construi primării, sedii de 

ministere şi poştă, şcoli, licee, muzee, dar şi locuinţe 

în stilul naţional românesc”. 
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După această scurtă istorie a stilului în care 

de fapt a fost construită şi biserica despre care ne 

vorbeşte dna arh. ŞOLDU în carte sunt date 

informaţii, ilustrate cu imagini sugestive, despre tot 

cursul procesului de restaurare a bisericii şi a 

elementelor decorative şi pictate din interiorul şi 

exteriorul ei. 

Cartea mai conţine trei părţi:  

Partea a III – a – CONSOLIDAREA, 

CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA ICONOSTASULUI; 

Partea a IV – a – RESTAURAREA INTERIORULUI 

BISERICII şi Partea a V – a  - GÂNDURI PENTRU 

VREMURI CE VIN. 

 

Nu o să intru în aceste detalii, deoarece este 

de preferat să le descoperiţi personal din această 

minunată ,,broşurică elegantă … pentru trezirea 
conştiinţelor”, cum pe bună dreptate o numeşte 

autoarea ei. 

,,De ce? De ce am scris această carte-
poveste?” se întreabă pe ultima pagină autoarea, 

răspunzând tot ea: ,, … pentru că în iarna anului 
2007 mă număram şi eu printre aceia care veniseră 
cu primăvara în suflete la Liturghia Solemnă de Anul 
Nou”. 

<< Cartea ,,Povestea icoanelor”  este o 
schiţă; schiţa unei cărţi de arhitectură. … imaginile 
sunt un crochiu, textul este o schiţă … se poate şi 
mai bine >>.  

Sunt numai parţial de acord cu autoarea, 

deoarece cu toate că are numai 87 de pagini, mie 

cartea mi s-a părut extrem de bine structurată şi 

documentată. Ce mi s-a părut mie cel mai important 

de semnalat atât citind cartea, cât şi ascultând 

prezentările autoarei şi ale d-lui profesor restaurator 

Constanţiu MARA este pasiunea şi dăruirea cu 

care aceşti doi specialişti au abordat şi au finalizat 

lucrarea.  

La un moment dat la începutul ultimului 

filmuleţ autoarea a făcut un îndemn pe care l-am 

reţinut şi l-am materializat prin acest articol. Ea ne 

îndemna pe toţi cei prezenţi  ,, … să dai mai departe 
ceea ce tu ai primit … ca să reuşim să facem ceva, 
să salvăm ceea ce se poate salva …”.  

Ca să vă fac şi mai curioşi ca să urmăriţi 

imaginile vă spun că tot din acest filmuleţ o să aflaţi 

şi de ce dna prof. arh. Francoise PAMFIL nu se 

consideră redactorul-şef al revistei ARHITECTURA, ci  
,,îngrijitorul ei”, statut de care este foarte onorată! 

 

Arhitect 

Doina – Ileana ŞOLDU 

 

www.arc-dsstudio.com 

info@arc-dsstudio.com 

tel.birou: 021 665 71 26 

tel.mobil: 0729 29 94 37 

Link foto eveniment:    http://we.tl/s4MObVhrdr 
Link video eveniment: http://we.tl/v4j3ZEKkuW 

http://we.tl/s4MObVhrdr
http://we.tl/v4j3ZEKkuW
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Expoziţie de proiecte studenţeşti 

la Sibiu 
 

Secţia Conservare şi Restaurare de 

Arhitectură – Sibiu, din cadrul Universităţii 

de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” 

Bucureşti, vă invită până în data de 5 iunie 

2014 să vizitaţi expoziţia de proiecte 

studenţeşti organizată în curtea interioară a 

Primăriei Sibiu. 

Expoziţia de arhitectură reuneşte 

proiectele realizate de studenţi de-a lungul 

anului universitar 2013 – 2014 şi nu numai. 

Aici vedeţi putea vedea o serie de planşe, 

relevee cât şi machete din lemn, carton sau 

plastic.  

 

 

 

La vernisajul expoziţiei care a avut 

loc în data de 27 mai a.c., ora 17.00, 

primarul Sibiului, Klauss IOHANNIS a 

apreciat lucrările studenţilor de la Secţia 

Conservare şi Restaurare de Arhitectură – 

Sibiu, spunând că ,,toată lumea ştie că 

avem nevoie de arhitecţi, cu cât mai buni cu 

atât mai bine, iar din punctul meu de 

vedere, trebuie să ştiţi că eu sunt foarte 

mulţumit de această şcoală de la Sibiu”.  

Prof. dr. arh. Marian MOICEANU, 

decanul Facultăţii de Arhitectură din cadrul 

Universităţii de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion 

Mincu” Bucureşti şi-a manifestat bucuria de 

a participa la acest eveniment: ,,eu am 

privilegiul să vin aicea de fiecare dată când 

se întâmplă ceva şi ca om care trudeşte să 

facă nişte lucruri, evident că apreciez pe cei 

care fac ceva. Aicea se întâmplă ceva. Este 

foarte multă muncă, dar şi mult suflet. 

Sufletul  este al profesorilor, dar   în   primul  

rând al studenţilor, care sunt instruiţi şi 

educaţi de profesorii noştri. 

 

 

de Natalia JIAN 

VERNISAJ 
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E sora mai mică a facultăţii de Arhitectură, 

mult mai mică, dar uitându-mă, vreau să 

compar lucrările cu cele de la Bucureşti. M-au 

întrebat care e părerea mea, am să vă spun 

acum în mod oficial: eu cred că unele lucrări 

sunt chiar luate din Bucureşti şi aduse aici. 

Vreau să spun că nu este o mare diferenţă 

între lucrările de aici şi cele din Bucureşti”. 

Lect.dr.arh. Horia DINULESCU, 

Secţia Conservare şi Restaurare de 

Arhitectură – Sibiu Sibiu, crede că această 

expoziţie este importantă, pentru că este 

,,cartea de vizită a şcolii cu care dorim să 

ieşim dincolo de sălile de curs şi de zidurile 

şcolii, cred că este o prelungire a ceea ce 

facem noi în aceste săli. Cu alte cuvinte este 

pentru prima dată când mulţi dintre aceşti 

studenţi se regăsesc într-o postură publică de 

arhitect. Proiectele lor ies dincolo de 

intimitatea atelierului, putând fi comentate de 

oameni avizaţi şi cred că este o lecţie pe care 

pot să o înveţe”. 

Rectorul Universităţii ,,Lucian Blaga” 

din Sibiu, prof.univ.dr.ing. Ioan 

BONDREA, a declarat că ,,eu ca inginer de 

profesie am avut câteva colaborări 

interdisciplinare cu cei de la Secţia 

Conservare şi Restaurare de Arhitectură – 

Sibiu, din cadrul Universităţii de Arhitectură şi 

Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti prin 

prototiparea rapidă pentru a rezolva câteva 

modele. Vă felicit şi desigur uşa universităţii 

este deschisă pentru orice colaborare”. 

 

 

 

Expoziţia mai poate fi vizionată 

până în 5 iunie în curtea interioară 

a Primăriei Sibiu. 

 
Link-uri eveniment: 
Imagini:  http://we.tl/xtIiEjDXRE 
Video:      http://we.tl/7nYJFQ7soe 

http://we.tl/xtIiEjDXRE
http://we.tl/7nYJFQ7soe
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Huet.Urban – a patra ediţie. De aici începe 

dezvoltarea Sibiului 

 

 

La Huet.Urban viitorul Sibiului se 

leagă de prezentul și trecutul acestui oraș. 

Dezvoltarea oraşului Sibiu prin implicarea 

activă a membrilor comunităţii, aceasta este 

tema celei de-a patra ediţie a festivalului 

Huet.Urban 2014 organizat de Fundația 

Heritas. Printre parteneri se numără şi 

Uniunea Arhitecţilor din România, Filiala 

Judeţeană Sibiu. 

După ce a trecut prin grandoarea barocului, anul acesta, pentru două zile, 31 mai şi 1 iunie, 

cea mai veche şi de tradiţie piaţă din oraşul de pe Cibin a fost înverzită artificial. Ea se transformă 

într-un spaţiu dedicat atelierelor pentru meşteri urbani, târgurilor, activităţilor pentru copii, 

amenajărilor de spaţiu public, etc. „În ultimii trei ani ne-am dorit, și cred că am și reușit, să 

transformăm Piața Huet într-un spațiu propice pentru desfășurarea evenimentelor culturale dar și să 

subliniem importanța păstrării patrimoniului cultural și a valorii pe care acesta o are", spune arh. 

Michael Engel, președintele Fundației Heritas. 

În cadrul festivalului, copii vor fi în centrul atenţiei şi vor avea ocazia de a-şi construi propriul 

oraş. În acest sens, spațiul din fața Colegiului Samuel von Brukenthal le va aparține, pentru că acolo 

va fi construit Urban.Kids - Orășelul Copiilor. Astfel, îşi vor dezvolta creativititatea în domeniul 

arhitecturii şi vor pune în practică ideile pe care le au despre cum trebuie să arate un oraş. La 

această acţiune va participa şi asociația De-a arhitectura, care ,,propune un atelier de educație de 

arhitectură și mediu construit pentru copii. Aceștia sunt invitați să construiască și să antureze un 

orășel inspirându-se din ceea ce văd în jurul lor - casele din orășel vor avea fațade cu elemente și 

culori specifice Sibiului", a declarat arh. Iulia-Maria Nistor. 

Şi pentru că perioada festivalului cuprinde şi Ziua Internaţională a copiilor, aceştia vor avea la 

dispoziţie un atelier de construire de căsuțe, corturi cu povești, ateliere de confecționat păpuși, de 

pictură, chiar și un atelier de turtă dulce. 

de Natalia JIAN 
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Adulţii, în schimb, vor fi familiarizaţi cu direcţiile de dezvoltare ale oraşului, prin intermediul 

pavilionului urban Sibiu-Smart City. Acesta este amplasat la ieşirea din Piaţa Huet spre Podul 

Minciunilor şi deschis de miercuri, 28 mai, în atenţia sibienilor, pentru a putea studia date despre 

situaţia actuală a Sibiului, dar şi pentru a vizualiza rezultatele sondajelor online iniţiate de Fundația 

Heritas. Sibienii și turiștii vor putea participa activ la elaborarea noului Ghid de Dezvoltare a orașului 

Sibiu pentru perioada 2014-2024. Documentul prezintă viziunea autorităților și a cetățenilor asupra 

modului în care orașul se poate dezvolta. Importanța acestui ghid pentru viitorul orașului va fi 

punctul central al acestei ediții a festivalului Huet.Urban. 

„Cu sprijinul partenerilor, transformăm acest festival într-unul al vecinătăților, un festival al 

comunității și pentru comunitate", mai spune Michael Engel. Ca în fiecare an, festivalul va reuni sub o 

singură umbrelă toate instituțiile din Piața Huet, Colegiul Național Samuel von Brukenthal, Parohia 

Evanghelică, Casa Calfelor sau Complexul Național Muzeal Astra. Fiecare dintre aceste instituții va 

participa în cadrul festivalului cu o acțiune proprie, bine integrată în obiectivele festivalului. 

Programul artistic al festivalului va fi animat de trupele de rock alternativ byron, We Singing Colors și 

Avant`n`Gard, care vor concerta anul acesta pe scena din Piaţa Huet, la cea de-a patra ediţie a 

festivalului Huet.Urban. 

 

Mai jos aveţi la dispoziţie o serie de imagini de la Huet.Urban ediţia 2013, 

surprinse de arh. Mircea ŢIBULEAC, iar pentru a vizualiza întreg materialul foto- video  

de anul trecut, accesaţi link-urile: 

Video - http://we.tl/UZXwelLoqn 

                                                                                      Poze - http://we.tl/6qb4JEnDos 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://we.tl/UZXwelLoqn
http://we.tl/6qb4JEnDos
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VERNISAJ  
PATRIE ZIDITĂ. ARHITECTUL FRITZ BALTHES  

1882-1914 

  

 

Pe lângă planuri originale ale arhitectului Balthes din arhiva centrală a Bisericii Evanghelice C.A., expoziţia 
pregătită în Centrul de dialog şi cultură Friedrich Teutsch ilustrează prin fotografiile lui Stefan Jammer starea în 
care se află astăzi edificiile proiectate de Fritz Balthes. Balthes a proiectat şcoli, cămine culturale, case de locuit 
şi altele şi a condus lucrările de restaurare la unele biserici fortificate.  

Ceea ce este creat de el în anii de înaintea Primului Război Mondial, se integrează armonios în vecinătatea 
arhitectonică, proporţiile sunt echilibrate, culorile sunt plăcute, confortul de utilizare e mare. Ca urbanist şi 
conservator, Fritz Balthes a pledat pentru păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului. 

 
Expoziţia va fi deschisă până la 6 octombrie 2014 şi poate fi vizitată de luni până sâmbătă, orele 

10-17. 
Locul: 

Casa Teutsch 
Sibiu, str. Mitropoliei 30 
Sala multimedia, et. 1 
 
Contact: Gerhild Rudolf, Tel: 0269-206730 

 

În anul 2014 se împlinesc o sută 

de ani de la moartea arhitectului 

transilvănean Fritz Balthes. 

Dorim să-l preţuim pe acest 

deosebit arhitect, urbanist, 

istoric de artă şi specialist în 

conservarea patrimoniului care 

este încă prea puţin cunoscut. 

Vernisajul expoziţiei are loc la 

Casa Teutsch (str. Mitropoliei 30) 

în data de 6 iunie 2014, ora 14. 
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”De-a arhitectura” în şcolile sibiene 

 
 

Peste 360 de elevi, din școlie sibiene, se bucură de ore opționale de arhitectură.  Programul 

face parte dintr-unul mai amplu, derulat la nivel naţional şi care la Sibiu, este pus în practică de 

Asociatia ”De-a Arhitectura”, în parteneriat cu Uniunea Arhitectilor Filiala Sibiu şi Inspectoratul scolar 

al Judetului Sibiu. Programul educaţional s-a dezvoltat pe baza unui proiect cultural finanţat de 

Ordinul Arhitecţilor din România prin taxa de timbru de arhitectură şi a este derulat în aprteneriat cu 

Facultatea de psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti şi Ordinul Arhitecţilor din 

România Filiala Bucureşti, din anul 2011. ,,Ne-au fost alaturi, pentru anul scolar 2013-2014, în Sibiu, 
si Pazo Grup, Ambient dar şi cei  6 arhitecţi care au alergat in cadrul Semimaratonului editia 2013”, 
spune arhitecta Iulia Nistor. 

Elevii clasei a III-a, ai scolii Regina Maria 

din Sibiu, asteaptă nerăbdători, ora optională de 

arhitectură. Aici săptămânal, arhitecta Iulia Nistor, 

încearcă să le trezească micutilor dragostea 

pentru arhitectură, pentru frumos, îi învată cum să 

privească în jurul lor, prin joc si prin stimularea 

imaginației.  

De fiecare dată, elevii sunt deosebit de 

activi, asteaptă cu nerăbdare să își exprime 

gândurile si ideile despre cum și-ar dori  să arate 

orasul lor. ”Îmi place foarte mult ora de 

arhitectură. Este foarte educativă si încerc să fiu 

cât mai atentă pentru că ne învată foarte multe 

lucruri”, povesteste Alesia Lambardare, elevă a 

clasei a III-a B, de la scoala Regina Maria. De 

aceeasi părere este si colega ei, Andrada Micu. 

”Îmi place mult această oră pentru că ne 

învață să fim ordonati, să apreciem altfel lucurile 

din jurul nostru și să nu ne placă dezordinea sau 

mizeria”, mărturiseste Andrada. Copiii, desi au 

doar 10 ani, știu foarte bine ce își doresc în orașul 

lor. Când vine vorba de realizarea unei machete 

care să cuprindă, în miniatură, obiectivele pe care 

și le-ar dori în orașul lor, ideile curg fără oprire: 

”Trebuie să fie aici un parc”,  ”Punem aici și o 

piscină”,  ”Aici am putea face o gradină botanică, 

așa cum este cea din Cluj”, trebuie să desenăm drumurile, să punem semnele de circulație”. Sunt 

doar câteva dintre ideile sincere și pline de entuziasm ale unor copii care vorbesc fără nicio reținere 

despre cum și-ar dori să arate orașul lor. Cu greu pot fi stăpâniți din elanul pe care îl au și fiecare 

– de Gabriela VISAN – jurnalist 

 

INFO 
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dintre ei își doreste să își exprime opinia personală. ”La început, copiii au fost puțini timizi și 

răspundeau  mai greu provocărilor sau întrebărilor al căror subiect era mediul construit. O dată 

încurajați însă, am fost surprinsă să aflu cât de multe stiu despre ceea ce face un arhitect ba chiar și 

un urbanist! Prin acest curs (aflat în faza finala de acreditare la Ministerul Educatiei) încercăm să 

educăm copiii să aprecieze și să își dorească arhitectur de calitate”, spune Iulia Nistor, arhitect, 

coordonatorul local al programului.  

 

În 2013-2014 programul educaţional “De-a 

arhitectura - în oraşul meu” se derulează  la scară 

naţională, cu 1500 de elevi, 50 de arhitecţi 

voluntari şi 56 de învăţători implicaţi, fiind prezent 

în Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Arad, Sfântu 

Gheorghe, Cluj - Napoca, Braşov, Reghin, 

Otopeni. În fiecare an estimăm o medie de 2000 

de elevi din aproximativ 80 de clase din Bucureşti 

şi din ţară, împreună cu 80 de arhitecţi să fie 

implicaţi în acest program educaţional în fiecare 

an. 

Programul cultural de-a arhitectura 

,,De-a arhitectura” este un program cultural care 

familiarizează elevii cu noţiuni de arhitectură şi 

urbanism prin observarea directă şi aplicarea 

creativă a acestora de către ei, scopul fiind 

dezvoltarea unor repere urbane şi arhitecturale 

care să formeze un minim bagaj de cunoştinţe de 

cultură generală în aceste domenii. 

O schimbare a paradigmei culturii 

arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti 

actuale nu se poate face decât pornind de la 

educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor.  

Scopul  proiectului este de a ajuta copiii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi, implicit, 

procesele complexe care le transformă mediul în care trăiesc. Casa, şcoala, cartierul şi comunitatea lor 

îi formează pe aceşti viitori cetăţeni, le dau un mesaj despre locul lor în lume şi afectează calităţile 

fizice şi psihice ale vieţilor lor. 

Calitatea arhitecturii şi a mediului construit de mâine depinde de ei. Proiectul se desfăsoară cu 

sprijinul material si mai ales moral al Uniunii si Ordinului Arhitectilor din România.  

Detalii suplimentare privind programul puteţi găsi pe pagina de internet: 
 www.de-a-arhitectura.ro   

Pentru a vizualiza clipul de prezentare a Programului ,,De-a arhitectura”, Sibiu, accesaţi: 
         https://www.youtube.com/watch?v=TdiO3WCnspo&feature=youtu.be 

 
 

 

http://www.de-a-arhitectura.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=TdiO3WCnspo&feature=youtu.be
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 CONCURS 

,,GOODYEAR PREMIAZĂ SIGURANŢA” 
 

 

        În 2014, clasele înscrise în proiectul 

educațional opțional DE-A ARHITECTURA vor 

intra în competiție directă pentru ”cel mai 

sigur oraș din punct de vedere al 

siguranței rutiere”, aceasta fiind provocarea 

pe care Goodyear o lansează micilor arhitecți. 

       După un an școlar în care elevii claselor a 

IV-a si a III-a din București, Timișoara, Arad, 

Cluj, Sibiu, Brașov, Reghin si Sfantu Gheoghe 

au intrat în tainele arhitecturii și urbanismului, 

proiectul DE-A ARHITECTURA se încheie cu 

imaginarea unui oraș ideal, o construcție mai 

mult sau mai puțin fantezistă pe care copiii o vor ridica din hârtie și carton la scara omulețului LEGO. 

       Odată orașul ridicat, fiecare clasă va trebui să justifice într-un mini eseu de maxim o pagină de 

ce orașul pe care l-a ridicat este unul sigur din punct de vedere al siguranței rutiere și să trimită acest 

eseu, împreună cu o poză a machetei, la adresa de email info@inkcommpr.ro până în data de 10 

iunie a.c. 

      Andreea Eftimie – Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Romania, Izabella Ghiță – PR 

Inkcomm PR și Corina Croitoru – reprezentat De-a Arhitectura vor desemna câștigătorul și îl vor 

comunica pe blogul nostru până în 12 iunie inclusiv. 

       Pentru un efort comun, Goodyear va premia individual, fiecare copil din clasa câștigătoare 

primind o minunată trusă de desen, un ghiozdan și o paturică cu un ursuleț de pluș pentru plimbările 

liniștite de duminică prin parc. 

arh. Adriana COMĂNICI 

Echipa "de-a arhitectura" 

 

mailto:info@inkcommpr.ro
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10 arhitecţi aleargă pentru educaţia de arhitectură şi 
mediu construit în şcolile din Sibiu! 

 

    330 de copii de clasa a III-a și a IV-a din 6 școli din Sibiu studiază cursul opțional De-a 

arhitectura în orașul meu - curs de educație de arhitectură și mediu construit - elaborat de asociația 

De-a arhitectura în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Romania și Facultatea de Psihologie și Știinte 

ale Educației.  

    Dacă anul acesta materialele necesare cursului (caietul elevului, ghidul îndrumătorului și 

materialele de bricolaj) au fost asigurate din fondul Timbrul Arhitecturii, de anul viitor pentru a oferi 

gratuit aceste materiale și pentru a asigura continuitatea cursului suntem nevoiți să găsim resurse 

alternative. 

    Am înscris acest proiect la Semimaratonul Caritabil care va avea loc în 31 mai la Sibiu pentru a 

strânge banii necesari (http://maratonsibiu.ro/de-a-arhitectura-in-orasul-meu). Avem nevoie de 6950 

de lei (21 lei/copil). Deocamdată am strâns aproximativ 3500 de lei.  

    Dacă doriți să susțineți educația de arhitectură și mediu construit în școli vă rugăm să ne 

susțineți donând o sumă fixă sau o sumă/km alergat.  

    Aici http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/ puteți să ne susțineți alegând suma 

pe care doriți să o donați și alergătorul pe care doriți să-l susțineți. Susținerea se "anunță" de acum pe 

link-ul de mai sus, însă banii se colectează după 31 mai.  

    Până acum avem 15 alergători dintre care 10 arhitecți:  

   Anca Bordean (SB), Adriana Comănici (B), Maria Găvozdea (B), Alexandru Găvozdea (SB), Miruna 

Grigorescu (B), Iulia Nistor (SB), Adrian Pop (CJ), Gabriel Roșca (SB), Carmen Șandru (SB), Marius 

Timofte (SB).  

  Orice sumă este binevenită! 

  Arhitecții care secundează învățătorii la acest curs (o oră pe săptămână) sunt voluntary. 

 

arh. Iulia-Maria Nistor  

Echipa "de-a arhitectura” 

http://maratonsibiu.ro/de-a-arhitectura-in-orasul-meu
http://maratonsibiu.ro/sustinatori/inscriere-sustinator-2/


 
 

16 
 

INVITAŢIE  

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI 
,,PICTURĂ” DE ARH. IOANA MAMALI 

 

 

 

IOANA VERONICA MAMALI  

-    Născută în 1946 – Județul Prahova 

-    Absolventă 1968 – Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” – București. 

 

EXPOZITII – IOANA VERONICA MAMALI 

-2002 – Roundtree Gallery – Paltteville – Wisconsin – mentiune 
-2003 – Roundtree Gallery – Paltteville – Wisconsin – premiu 

- Expozitia anuala a Asociatiei Artistilor Plastici din Wisconsin – Madison – Wisconsin 

-2004 – Chait Gallery – Iowa City – Iowa – Five Architects as Painters 
- Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa ( licitatie in beneficial muzeului ) 

-2005 – Clare Bank – Paltteville – Wisconsin – Expozitie individuala 
- City Gallery – Iowa City – Iowa 

- Expozitia anuala – Iowa Watercolor Society, Museum of Art – Waterloo – Iowa ( lucrari acceptate prin juriu de 

evaluare ) 

- Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa ( licitatie in beneficial muzeului ) 

-2006 –  Expozitia anuala – Iowa Watercolor Society – Cedar Rapids – Iowa ( lucrari acceptate prin juriu de 

evaluare ) 
- Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa ( licitatie in beneficial muzeului ) 

- Expozitia Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup 
- Lucrari depuse la Mississippi River Museum – Branch o Smitsonian Museum 

 -2007 -  Bienala de Arta a Statelor Illinois, Iowa si Wisconsin – Muzeul de Arta – Dubuque –  Iowa  ( lucrari 

acceptate prin juriu de evaluare ) 
- Carnegie Librarie Dubuque – Dubuque – Iowa 

- Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa 
- Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup 

2008 - Expozitia anuala a Muzeului de Arta – Dubuque – Iowa 
- Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup 

-2009 - Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup 

-2010 - Expozitie Dubuque Bank and Trust – expozitie de grup 
-2012 – iunie - Expozitie Galeria de Arta "Elite Prof Art" Bucuresti 
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O zi, o lună, un război… 

 

 

 

Probabil că un procent mai mic decât sfertul, normal 

statistic, din totalul populației urmărește cu suficientă atenție 

evoluția arenei politice și militare din jurul țării noastre… Pentru 

aceștia încerc astăzi o privire dintr-o perspectivă inedită asupra 

vieții cotidiene, a relațiilor cu cei apropiați sau necunoscuți din 

comunitate. 

Întrebarea de la care pleacă această analiză este: „Care sunt determinantele vieții 

urbane/ rurale – pentru o comunitate relativ stabilă ?” Adică pentru un grup social sau un 

amalgam social tipic acestei epoci de crescută mobilitate, mai ales la oraș. 

Dacă reușim să vedem ce este mai important, în procesul devenirii organismului social 

actual, este posibil să vedem și cum ar perturba acest proces factori exteriori de mare incidență. 

Deci – care sunt VARIABILELE și INVARIABILELE ? 

Tentația generală este de a considera variabile intrări mobile în sistemul localităților, 

de ordinul migrației pentru muncă, aprovizionării, programelor social-culturale, etc. Dar sunt oare 

invarianți – rețeaua comercială, construcțiile, vehiculele, rețelele edilitare ?? În sensul că acestea 

doar se repară, se adaugă, eventual se înlocuiesc…Păi este simplu de imaginat ce se întâmplă cu 

acestea dacă fluxurile localității se închid O ZI (se blochează 24 de ore); dar O LUNĂ ?? 

Adică nu se mai aprovizionează magaziile timp de 4-5 săptămâni, cu mărfuri de la 

distanțe de peste 50 de km; dacă nu mai e accesibil combustibilul pentru autovehicule o lună de 

zile; dacă iarna nu se mai încălzesc clădirile timp de o lună, sau vara pe caniculă nu este energie 

electrică în nici o rețea… Imediat, construcțiile capătă statut de simple peșteri, rețelele edilitare 

dispar funcțional, ca și când n-au existat, rețeaua comercială cade (după vandalizare…), 

autovehiculele devin în cel mai bun caz baricade peste porți! 

Deci comerțul, autovehiculele, nu sunt invarianți în organismul urban, ca să nu mai 

vorbim de cel rural. Construcțiile, vechi sau noi, și rețelele de gaz, electricitate, apă-canal, 

telecomunicații, sunt și ele foarte fragile – nu rezistă la nici o lovitură simplă dintr-un război atipic. 

 de arh. Dorin BOILĂ 
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Lovitura poate fi directă, clasică, dar și indirectă, prin decuplarea surselor de funcționalitate 

(scoaterea din uz a uzinelor electrice, stațiilor de pompare, a celor de transmisii telecom…). 

Toate jucăriile noastre electronice (telefoane mobile și fixe, calculatoare,acumulatoare,etc.) cad în 

câteva zile dacă prizele rămân moarte ! Iată că INVARIANȚII pe care se bazează comunitățile 

umane, așezările urbane și rurale, sunt pe cu totul alte planuri: 

• arealul rural tradițional, inclusiv cel montan 

• construcții semi-îngropate și independente energetic 

• resursele naturale nepoluate și gestionabile tradițional (lemnul, animalele domestice, izvoarele 

subterane…) 

• și peste toate acestea SOLIDARITATEA SOCIALĂ CREȘTINĂ – singura ce poate traversa crizele – 

o zi, o lună și chiar un război !! 

Nu vi se pare curios că toate elementele celor patru puncte de mai sus sunt cu predilecție atacate 

sistematic de globalizarea și presiunea ideologică deversată asupra populației ?? Și dinspre vest și 

dinspre est… 

De-a lungul ultimilor ani au apărut și în România mai multe inițiative private, având ne-

întâmplătoare legături tocmai cu aspectele discutate mai sus: 

-  mici ferme unifamiliale, cu produse ce pot asigura hrana pe plan local, mai ales la sate, și pot 

susține un troc sustenabil în vecinătate ori în orașul proxim, care să nu depindă de transporturi cu 

vehicule motorizate, de fluctuațiile bancare sau de rețelele edilitare ! 

-  depozite private de cereale, cu brutării, și depozite private de semințe de cele mai diverse plante 

alimentare și medicinale. Multă lume nu știe că Sibiul istoric a mai păstrat până de curând urmele 

arhitectonice ale micilor brutării de vecinătate, organizate ca ultime redute ale aprovizionării 

populației pe timp de criză (catastrofe climatice, război etc.). 

- locuințe îngropate (cum este cea a americanului stabilit lângă Cheile Turzii), sau realizate ieftin și 

rapid din lemn și chirpici, în mai multe locuri din țară (Dobrogea, Argeș, Ilfov, Cheile Nerei- arh. I. 

Mavrodin, premiată internațional) . 

-  răspândirea bicicletelor performante și a atelajelor perfecționate, posibil de a fi trase de câini, 

măgăruși, cai, reni și chiar struți… 

Așadar – fântâna, candela, grădina mutătoare și icoana sfințită sunt invarianții !!! Ferească 

Domnul ca, prin lucrarea necredinței și a celor răi, să se activeze pentru popoarele de aici scenariul 

din „ pilda samarineanului milostiv ” – care începe cu o cruntă „ cădere între tâlhari” !!.... 

 

Sursa: http://www.turnulsfatului.ro/25675/o-zi-o-luna-un-razboi-hellip-.html  

http://www.turnulsfatului.ro/25675/o-zi-o-luna-un-razboi-hellip-.html

