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SIBIU/ INVITAŢIE
CĂLĂTORIE CĂTRE ŢARA SOARELUI RĂSARE LA MUZEUL
ASTRA

De Laura Lucia Mihalca
Curatorul expoziţiei Către Ţara Soarelui Răsare
Vineri, 26 aprilie 2013, avut loc vernisajul expoziţiei colective Către Ţara Soarelui Răsare la
sediul muzeului de Etnografie Universală “Franz Binder” din Sibiu, din cadrul Complexului
Naţional Muzeal ASTRA.Expoziţia este găzduită de Muzeul “Franz Binder” in perioada 26
aprilie – 20 mai 2013 şi va putea fi vizitată în data de 18 mai, în cadrul Nopţii muzeelor,
program derulat la nivel naţional.Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu aniversează, în
acest an, 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului în aer liber, 20 de ani de la inaugurarea Muzeului
de Etnografie Universală “Franz Binder” şi 20 de ani de la prima ediţie a Festivalului de Film
Documentar Astra Film.
În acest context, muzeul găzduiește expoziţia Către Ţara Soarelui Răsare, în cadrul
unui program expozițional dedicat culturii japoneze, așa cum puncta în discursul de deschidere a
expoziției doamna Mirela Crețu, Director al muzeului ASTRA Sibiu.Tot doamna Creţu a
adăugat: “Călătoria noastră către Japonia a început prin vernisarea expoziţiei de fotografie
“Matsuri” şi “Kagura”, sărbători şi dansuri sacre în Japonia, expoziţie de fotografii semnate de
Angela Hondru.
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Tema expoziţiei este călătoria, înţeleasă ca un drum cu încărcătură simbolică, ca un plan
iniţiatic.Proiectul expoziţional, intitulat sugestiv Către Ţara Soarelui Răsare, cuprinde piese
inspirate din lumea japonezăa sau piese prin care doar cu gândul putem călători către spaţiul
extrem-oriental. Sunt prezentate publicului atât lucrări de arte plastice (pictură, grafică,
sculptură, fotografie, proiect video), cât şi lucrări de arte decorative (textile - haute lisse,
minitapiserie, serigrafie, lucrări de patchwork, ceramică) şi origami.
Expun-invitaţi Art Out : Daniela Frumuşeanu, Lisandru Neamţu şi studenţi ai
Universităţii Bucureşti din cadrul catedrei de Limbă şi Literatură Japoneză (Cristina Dincţ,
Flavia Stanciu,Victoria Păcuraru) şi: Ticheaua Annemary, Raluca Anghel, Ciprian Ariciu,
Iuliana Barbu, Dreya Bendis, Aida Birghilă, Maria Bornikoel, Ana Andronic BUZU,
Corina Chirilă, Daniel Crăciun, Hermine Csata, Alexandra Diaconu, Voicu – Dan
Dragomir, Ileana Victoria Dragomirescu, Ciprian Dumitrache, Mihai Eremia, Alexandra
Filotti, Alexandru Găvan, Petre Emanuel Ghergu, Dan Geleletu, Luminiţa Gliga, Andreea
Gabriela Ionescu, Elena Lupu, Nicolae Macovei Makovei, Alina Manole, Cosmin Matei,
Laura Lucia Mihalca, Mihai Moldovanu, Eleni Anca Oprescu, Carmina Plosceanu,
Emanuela Popa, Alexandrina Popescu, Mugurel Popescu, Cristiana Maria Purdescu,
Izabela Mădălina Purdescu, Ruxandra Mermeze Sibil, Brânduşa Stanciu, Matei Ulmeanu.
În deschiderea expoziţiei, artistul Alexandru Găvan a susţinut un workshop de origami,
în cadrul căruia copii de vârste diferite au putut să se iniţieze în tainele acestei arte tradiţionale
japoneze.
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Prima care a luat cuvântul a fost d-na director al C.N.M. Astra, Mirela Creţu, care a
remarcat valoarea emoţională a acestei expoziţii, care se înscrie atât de bine în programul
expoziţional general al muzeului “Franz Binder”, în contextul în care este pentru prima dată, din
2007 până acum, când sala de expoziţii a fost redată publicului cu acest scop.
D-l Ion Tămâian, în calitatea sa de președinte a Uniunii Artiștilor Plastici din Sibiu, a
punctat frumoasa colaborare dintre Muzeul ASTRA și UAP de-a lungul timpului, accentuând
valoarea și importanța acestei expoziții, valoare conferită de experiența artiștilor profesioniști
care au ales să expună și de expresivitatea lucrărilor. Totodată, a ținut să sublinieze importanța
relației româno-japoneze, “o relaţie cultivată în timp, care trebuie menţinută şi în viitor, prin
cultură, sub toate formele ei. “
Un discurs emoționant a avut și Răzvan Pop, director executiv al Direcției Județene
pentru Cultură și Patrimoniu Național Sibiu, care a povestit modul în care s-a apropiat de
colecțiile muzeului “Franz Binder” și emoția pe care o resimte de fiecare dată când revine în
spațiile muzeului ASTRA, pe care îl consideră un “monument al Sibiului”.
D-na Iulia Mesea, muzeograf, șef de secție la Galeria de Artă Românească în cadrul
Muzeului Național Brukenthal, în calitatea sa de critic de artă, a accentuat valoarea lucrărilor,
văzute ca o călătorie pentru artist înspre sine, o descoperire, o introspecție, în cadrul căreia
întâlnim un număr mare de lucrări în care recunoaștem elemente stilistice împrumutate din arta
japoneză sau raportări la arta japoneză. “Sunt lucrări spectaculoase, care îmbină tehnici diferite colaje de țesături, de broderii, obiecte de ceramică lucrate după tehnică japoneză (raku), obiecte
și instalații realizate din materiale tradiționale, acesta fiind un element esențial al artei și culturii
japoneze.”, a punctat d-na Mesea.
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Raportarea la spațiul extrem-oriental a putut fi observată în istoria artei europene încă din
secolul al XIX-lea, însă ceea ce individualizează această expoziție, așa cum sublinia și d-na Iulia
Mesea, este felul în care “artistii au încercat să se raporteze la cultura japoneză, nu prin preluări
automate, nu prin împrumuturi lipsite de profunzime, ci printr-o apropiere venită cumva din
interior, întocmai unui drum de inițiere.”
Curatorul expozitiei, Laura Lucia Mihalca, a mărturisit plăcuta surprindere cu care a
constatat entuziasmul artiștilor care au ales să expună, propunând abordări contemporane, proprii
fiecăruia dintre ei și a accentuat faptul că a dorit să acopere cât mai multe genuri ale artei, pentru
a avea o paletă completă de înțelegere și pentru a vedea raportarea diferită a fiecărui creator la
tema aleasă, călătoria.
Nu in ultimul rand, d-şoara Maria Bozan, șeful secției muzeului de etnografie “Franz
Binder”, a remarcat importanța acestei expoziții, în contextul celebrării a 20 de ani de la
înființarea muzeului “Franz Binder” și a redeschiderii pentru public a sălii de expoziții.
Alături de gazdele evenimentului, printre personalitățile prezente la vernisajul de vineri
s-au numărat și d-na Liliana Pargu, președinta Asociației Femeilor din România și d-na Camelia
Repede, Secretar Executiv Filiala Județeană Sibiu a Uniunii Arhitecţilor din România.
Imagini de la vernisaj pot fi văzute pe pagina de facebook a organizatorului:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523750457690373.1073741827.13859041953971
4&type=1.

La iniţiativa prezentatoarei TV Alexandra Blejan, vineri, 26 aprilie, organizatorii au fost invitaţi
în platoul Antena 1 Sibiu, unde au prezentat expoziţia Către Ţara Soarelui Răsare. Aici puteţi
vedea înregistrarea: http://www.youtube.com/watch?v=qQ5yrOLOOqI&feature=youtube
Parteneri oficiali : Consiliul Judeţean Sibiu, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Sibiu.
Parteneri : AEGEE, Asociaţia Dialog şi Acţiune, Asociaţia Femeilor din România, Asociaţia
Femeilor Universitare, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Asociaţia
Maghiarilor din Sibiu HID, Asociaţia Omnimind, Asociaţia Studenţilor arhitecţi Spiru Haret
(ASASH), Asociaţia Studenţilor la Limbi Străine Bucureşti (ASLS), Asociaţia Tineri pentru
Europa de Mâine, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Cercul de Societate şi Cultură Facultatea de Istorie Universitatea Bucureşti ; Ed4lead, Editura Herald, Editura Litera, Uniunea
Arhitecţilor din România - Filiala Sibiu,Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR),
Forumul Democrat al Germanilor din România, organizaţia Sibiu, Fundaţia Ileana Mustatza,
Liceul de Artă Sibiu, Liga Studenţilor din Bucureşti, Sibiu Jazz Festival, Universitatea Bucureşti
– Catedra de Limbă şi Literatură Japoneză, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea
Româno-Germană din Sibiu, Wagner Arte.
Parteneri media: 04art.wordpress.com, ADEP, Arhimania, Arhitext, Art Act magazine, Artclue,
Avocatura.com, Calendar de evenimente, Ceaşca de cultură, Compania d’arte, Cooperativa
urbană,Descopera.net, Designist,Edunews.ro,Egophobia, Hermannnstädter
Zeitung, Hipmag, Hotcity, Ideal Decor, Mediaş info, New York magazin, Observator
Cultural, Oglinda literară, Oraşul meu, Port.ro, PR Wave, Radio Itsy Bitsy, Radio RFI,Radio
România Cultural, Radio Trinitas, Revista Profil Cultural, Roarhitect, România
pitorească,România pozitivă, RoMedia Grecia, Senso TV, Ştiaţi că, Teen press, Vreauarta.ro.
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HERITAS - SIBIU/ ACTUALITATE
GRUP DE LUCRU PENTRU CONSERVAREA ȘI VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL TRANSILVĂNEAN
În luna martie a.c., în sala de conferință din Casa Artelor a Muzeului ASTRA a avut loc
concretizarea unei inițiative demarate la finalul anului trecut de Fundația Mihai Eminescu Trust,
Fundaţia Heritas şi Muzeul ASTRA. Astfel s-a înființat un grup de lucru care își propune să
susțină, prin proiecte și inițiative comune, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
transilvănean și dezvoltarea regională durabilă.
În cadrul evenimentului oficial un număr total de 27 de organizații au semnat declarația de
intenție;pentru a exemplifica, pe lângă inițiatori este vorba despre instituții precum Universitatea
Lucian Blaga Sibiu (Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Religie Protestantă), Consistoriul
Superior al Bisericii Evanghelice din România C.A., Asociația Județeană de Turism Sibiu,
Ordinul Arhitecților din România, Fundația ADEPT, Asociația Hosman Durabil, GAL
Mărginimea Sibiului, GAL Podișul Mediașului, etc. De curând, li s-au mai adăugat acestora încă
4 organizaţii, printre care şi Filiala Judeţeană Sibiu a UAR.
Ca și acțiuni concrete model în acest sens la sfârșitul anului trecut au fost pregătite două aplicații
de proiecte pentru valorificarea patrimoniului din comuna Biertan. Grupul își propune realizarea
de proiecte, monitorizarea stării patrimoniului, informarea comunităților locale, diseminarea
bunelor practici, precum și acțiuni la nivelul factorilor de decizie. Intenția constă de asemenea și
în sprijinirea colaborării între organizațiile și instituțiile din regiune în vederea protejării și
valorificării durabile a patrimoniului. Parteneriatul își propune să ofere o bază pentru
colaborările viitoare și pentru formarea unei rețele de actori în regiune.
La sfârşitul lunii aprilie a.c. , Protocolul a fost semnat de toti cei care au vrut sa ni se alature in
acest demers, dar lista rămâne deschisă.
Atasat va trimitem Protocolul scanat si dorim sa va informam totodata ca in data de 24 MAI
2013 va fi urmatoarea noastra intalnire. Intalnire propusa de Directia pentru Cultura si Culte
Sibiu care doreste sa devina partener activ, sa se implice si sa sunstina atat idei si propuneri
concrete cat si o colaborare intre ONG-uri si Administratie.
Cei interesaţi să ne devină parteneri, sunt invitaţi să ne contacteze:
Cu stimă,
Ana-Maria ParaianPiata Huet 3, RO-550182 Sibiu
T 0040 -(0)269 -211.988
www.heritas.ro [1]
www.facebook.com/fundatiaheritas [2]
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BUCUREŞTI / INVITAŢIE

Am placerea sa va invit la
vernisajul expozitiei mele
de grafica, impreuna cu
cele trei fiice ale mele, care
expun si ele cateva lucrari.
Deschidem pe 8 mai, la
orele 12.30, in Sala de
expozitii a Universitatii de
Arhitectura si Urbanism
"Ion Mincu" Bucuresti.
Expozitia va fi deschisa
pana pe 18 mai 2013.
Va astept cu drag!
Arh. Denisa Ilie
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OBSERVATORUL URBAN BUCUREŞTI
Rubrica: ’’PUNCTUALE’’
UNDE AU DISPĂRUT ARBORII DE PE MAGHERU?
De arh. Florin Bălteanu

Bulevardele Gheorghe Magheru şi Nicolae Bălcescu sînt spaţii urbane parcurse zilnic
de o mare parte a bucureştenilor. De obicei, sînt tranzitate în grabă sau sub anestezia
obişnuitului nivel general de calitate al spaţiilor urbane din Capitală.
Care sînt detaliile pe care nu le vedem? Vă invităm să urmăriţi în fotografii spaţii verzi de
aliniament fără arbori, mocirloase pe vreme rea şi surse de praf vara, borduri ciobite care revarsă
pe „spaţiul verde" mortar prost pus în operă, mobilier urban poziţionat fără o regulă de
compoziţie urbanistică, inestetic şi deteriorat, gropi şi gunoi.
Aceasta este inima Capitalei!
Pentru că lipsa arborilor este o constantă a acestor imagini, am comparat situaţia actuală cu cea
din carorurile cadastrale ale anilor 1990. Pe o lungime de circa 1,3 km de bulevard, am
identificat 82 de alveole de pămînt fără arbori, alte 41 au fost între timp asfaltate.
Click aici pentru planşa pe care sînt marcaţi arborii lipsă.:
http://www.observatorulurban.ro/assets/images/punctuale/2013_05/arbori-magheru-balcescu.jpg
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O analiză mai detaliată care să privească şi starea de
sănătate a arborilor existenţi ar fi şi mai dramatică.
Precizăm că planşa nu figurează arbuştii din
jardiniere (plasate, în mod straniu, lîngă/ peste
alveole de aliniament ce trebuiau să fie plantate).
Starea fizică a materialului dendrologic din jardiniere
este, de asemenea, foarte proastă.

Prin Hotărîrea nr. 114/ 30.06.2011, Consiliul General
al Municipiului Bucureşti obligă administratorii
aliniamentelor stradale să le planteze şi întreţină.
Hotărîrea interzice desfiinţarea alveolelor arborilor.
Nerespectarea acesor prevederi se amendează cu
sume între 3.000 lei şi 5.000 lei. Potrivit HCGMB,
primarul general, primarii de sectoare şi
împuterniciţii acestora constată şi aplică sancţiunile.

Zona se află în administrarea ALPAB: a se vedea
HCGMB 233/2012, iar anterior HCGMB 351/2008,
obiectivul „Axa N-S (cuprinzand aliniamentele
stradale şi spatiile verzi de pe Bd. Nicolae Bălcescu,
Bd. Gh. Magheru şi Bd Lascar Catargiu; Teatrul
National; rond Universitate; zona Dunarea-Eva)".

Sursa: http://www.observatorulurban.ro/unde-au-disparut-arborii-de-pe-magheru.html
Vă invităm să răsfoiţi noua rubrică ,, Punctuale’’ cu mult mai multe detalii, la adresa:

http://www.observatorulurban.ro/punctuale.html
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UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
PUTEŢI DIRECŢIONA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT AFERENT
ANULUI 2012 CĂTRE UAR PÂNĂ PE 25 MAI 2013
Codul Fiscal (art. 84, alin. 2), permite contribuabililor, persoane fizice, sa redirectioneze 2%
din impozitul pe venit catre o organizatie neguvernamentalaAstfel, fiecare cetatean are
posibilitatea sa decida ce se intampla cu o parte din impozitul pe care il plateste
Statului. Directionati 2% din impozitul pe venit catre Uniunea Arhitectilor din Romania si
astfel ne sprijiniti activitatile.
Pasii sunt urmatorii:
1. Completati un formular:
a. Declaratia 230, daca in 2012 ati avut venituri numai din salarii;
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/assets/files/anunturi/formular230_2013.pdf
sau
b. Declaratia 200, daca in 2012 ati realizat si alte venituri (din salarii sau activitati independente sau
numai din activitati independente).
http://www.uniuneaarhitectilor.ro/assets/files/anunturi/formular200_2013.pdf
(descarcati mai sus formularele cu datele UAR deja completate)
"IN SITUATIA IN CARE CONTRIBUABILUL NU CUNOASTE SUMA CARE POATE FI
VIRATA, NU VA COMPLETA RUBRICA SUMA, CAZ IN CARE ORGANUL FISCAL VA
CALCULA SI VA VIRA SUMA ADMISA, CONFORM LEGII." (V. ANEXA LA DECLARATIA
200, PRECIZAREA ARE LA BAZA CODUL FISCAL, ART. 84, ALIN. 3)
2. Il trimiteti la Administratia Financiara de care apartineti:
a. prin posta, cu scrisoare recomandata;
b. il depuneti direct la registratura administratiei financiare.
Este important sa stiti ca:
1. Data pana la care puteti trimite formularul este 25 mai 2012.
2. Administratia Financiara de care apartineti este cea din localitatea de domiciliu (domiciliul din cartea
de identitate / buletin).
3. Adresele Administratiilor Financiare le puteti vedea aici
4. Trebuie sa completati formularul de mana, cu majuscule, citet si corect.
5. Nu este necesar sa atasati fisa fiscala.
Potrivit Statutului, Uniunea Arhitectilor din Romania este o asociatie profesionala de creatori, apolitica,
independenta, cu personalitate juridica, de drept privat fara scop lucrativ, care desfasoara o activitate de
utilitate publica pe durata nelimitata, dispunand de buget si patrimoniu propriu. U.A.R. are ca scop
promovarea arhitecturii si urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit si a
peisajului. U.A.R. asigura cadrul institutional, material si social adecvat de manifestare a membrilor sai.

Sursa:http://www.uniuneaarhitectilor.ro/puteti-directiona-2-din-impozitul-pe-venit-aferent-anului2012-catre-uar-pana-pe-25-mai-2013.html

Daca aveti intrebari, contactati-ne:
1. la telefon 021 315 60 73;
2. prin e-mail: uar_contact@yahoo.com

10

REVISTA ARHITECTURA
TRIENALA DE ARHITECTURĂ EAST CENTRIC 2013. CE-A DE A
DOUA ETAPĂ A CONCURSULUI DE ESEURI S-A ÎNCHEIAT!

Fundaţia Arhitext design este bucuroasă să vă anunţe că ce-a de a doua etapă a concursului de
eseuri critice din cadrul Trienalei de Arhitectură East Centric s-a încheiat cu succes. În prima etapă a
concursului s-au primit 88 de înscrieri, din 17 ţări de pe întregul mapamond (Anglia, Bosnia şi
Herţegovina, Canada, Cehia, Croaţia, Egipt, Elveţia, Grecia, India, Italia, Muntenegru, Olanda, România,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria).
În această a adoua etapă, s-au primit 31 eseuri eligibile, din 12 ţări (Anglia, Bosnia şi
Herţegovina, Canada, Cehia, Croaţia, Egipt, Grecia, Italia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria).Prin
înscrierea în concurs (etapa I care s-a încheiat pe 14 martie) şi transmiterea eseului spre evaluare (etapa II
care tocmai s-a încheiat), participanţii au ocazia ca eseurile lor să fie evaluate de un juriu
internaţional prezidat la această primă ediţie de Juhani Pallasmaa.
În perioada următoare juriul va evalua toate cele 31 de eseuri înscrise şi în data de 10 iunie se vor
anunţa cei 5 nominalizaţi. Aceştia vor participa la Trienala de Arhitectură East Centric 2013, pentru a-şi
susţine eseurile, în datele de 18 şi 19 octombrie 2013. Nominalizaţii care nu sunt prezenţi la susţinerea
eseului în faţa juriului, la Trienală, vor primi diplomă, dar pierd dreptul de a primi Premiul în bani şi
suportă cheltuielile de transport ale cărţilor oferite ca bonificaţie pentru nominalizare.Eseurile
nominalizate vor fi publicate în revista regională Arhitext şi/sau în catalogul expoziţiei Trans(a)parenţe,
pe site-ul www.arhitext.com şi/sau pe platforma de arhitectură regională www.east-centricarch.eu, fiind
astfel făcute cunoscute unui public larg.Autorii eseurilor nominalizate vor beneficia de promovare la nivel
regional atât în cadrul Trienalei de Arhitectură East Centric, pe materialele de promovare ale acesteia, în
revista Arhitext, revistele şi site-urile partenere ale Trienalei şi vor primi cărţi şi reviste de arhitectură
bilingve, editate în România, în valoare de 200 euro.Premiul pentru eseul câştigător constă în suma de
1000 euro şi cărţi şi reviste de arhitectură bilingve, editate în România, în valoare de 200 euro (de la etapa
de nominalizare).
Termene-limită:
Etapa I: Etapa de înscriere: Încheiată.
Etapa II: Transmiterea eseurilor pentru concurs: Încheiată.
Anunţul privind eseurile nominalizate de juriu: 10 iunie 2012
Etapa III:Susţinerea eseurilor nominalizate în faţa juriului, la Trienală: 18 şi 19 octombrie 2013
Premierea: 19 octombrie 2013
Regulamentul concursului de eseuri îl găsiţi la http://arhitext.com/docs/Concurs%20eseuri%20RO.pdf
Sursa: http://arhitectura-1906.ro/2013/04/trienala-de-arhitectura-east-centric-2013-ce-a-de-a-doua-etapaa-concursului-de-eseuri-s-a-incheiat/
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