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SEMNAL 1
tehnoredactare: Ana DONȚU

Conferința INCD URBAN-INCERC

Cea de-a XII-a conferință
INCD URBAN-INCERC,
22-23 septembrie 2016, Iași
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala
Durabila URBAN-INCERC organizeaza pe 22-23 septembrie 2016 la sediul sucursalei Iasi (str. A.
Sesan, nr. 37, Iasi) cea de-a XII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala si conferinta aniversara de 60 de ani a
sucursalei Iasi avand ca tema "Excelenta in cercetarea din ingineria seismica si actiunile climatice".
Mai multe detalii despre acest eveniment gasiti in materialul atasat:
Conferinta ATUAC2.doc

Rugam fiecare persoana interesata sa participe la acest eveniment, fie pentru a prezenta o
comunicare, fie pentru a audia lucrarile conferintei, sa se inscrie on-line pana la data de 9 septembrie 2016 la
https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/viewform, si, pentru cei

care vor prezenta, sa trimita pana la data de 2 septembrie 2016 rezumatul si lucrarea integrala d-lui dr. ecol.,
dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionut PETRISOR la adresa de e-mail alexandru.petrisor@incd.ro; lucrarile
trimise pentru publicarea in revistele institutului vor putea fi trimise pana la data de 9 septembrie 2016 la
aceeasi adresa. Pentru ca volumele de rezumate si lucrari sa poata fi disponibile participantilor, nu se vor
admite lucrari trimise spre publicare dupa data-limita, desi participantii inscrisi dupa 2 septembrie 2016 vor
putea sustine comunicarile.
Accesul la lucrarile si documentele conferintei este limitat si persoanele care s-au inregistrat in timp
util vor avea acces. Informatii suplimentare privind programul si alte detalii organizatorice vor fi oferite doar
celor care au confirmat participarea dupa data de 15 septembrie 2016, odata cu finalizarea programului, in
functie de interesul exprimat, si afisate pe pagina Internet a conferintei (http://conf.incd.ro/).
Va rugam ca, in masura posibilitatilor, sa diseminati acest mesaj colegilor sau membrilor din institutia
sau organizatia Dvs., precum si colaboratorilor si altor persoane care ar putea fi interesate. De asemenea, va
rugam ca eventualele intrebari sa le adresati direct persoanelor implicate la adresele indicate, si nu la adresa
de la care ati primit mesajul.
Cu aleasa consideratie,
CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru I. PETRISOR
Director Stiintific, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
Constructii, Urbanism si
Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC", Bucuresti,
http://www.incd.ro/

Redactor Georgiana-Diana Tamirjan
diana.tamirjan@yahoo.com, tel. 0766-588240
alexandru.petrisor@incd.ro

SEMNAL 2

Expoziție Tablouri Cusute

tehnoredactare: Ana DONȚU

Arh. Ana Cornelia RADU

INFO 1

ZILELE CULTURII URBANE

text & video - Ana DONȚU
foto - arh. Mircea ȚIBULEAC

la "Uzina de Apă", Suceava

O

rdinul Arhitecților din

România Filiala Nord Est ı̂mpreună cu
Uniunea Arhitecților din România a
organizat Zilele Culturii Urbane la „Uzina
de Apă” Suceava, ediția a V-a 2016, un
proiect cultural cu finanț are din Fondul
Timbrului de Arhitectură , gestionat de OAR
ș i UA R . E v e n i m e n t u l , p r i l e j u i t d e
aniversarea a 100+4 ani de la darea ı̂n
folosinț ă a fostei „Uzine de Apă” din
Suceava, a avut ca temă „Patrimoniul
construit între autorul anonim și
personalitățile majore” ș i s-a desfă ș urat ın
̂
perioada 12-14 august 2016.
In prima zi a evenimentului, vineri,
12 august, a avut loc deschiderea publică a
celei de-a V-a ediții a Zilelor Culturii Urbane,
cu vernisarea expoziț i ilor „Izvoare și
popasuri” ș i „George Matei Cantacuzino un modernist hibrid”,

autor arh. Dan

TEODOROVICI , critic de artă Simona
NASTAC, cu prezentarea desenelor ș i
picturilor originale ale lui George Matei
CANTACUZINO, expuse public ı̂n primele
zile ale evenimentului, de că tre nepoata
arhitectului, Ilinca CANTACUZINO.

Arh. Constantin GORCEA, preș edintele OAR
Filiala Nord-Est: Avem aici o expoziție cu totul
deosebită a unui tânăr arhitect român care și-a dat
doctoratul la Stutgardt pe subiectul George Matei
CANTACUZINO, dar poate cel mai important avem și
un reprezentant al familiei pe doamna Ilinca
CANTACUZINO, care vine din Londra și, din păcate nu
vorbește românește, dar va avea parte de o traducere.
Dumneaei a venit și cu o expoziție personală care
încearcă să facă legătura peste ani nu numai între
membri ai familiei, e o continuitate mult mai
c o m p l e x ă .
( L i n k
v i d e o :
https://we.tl/IuFKuSD1WX)

Simona NASTAC, curator, critic de artă:
Mă bucur foarte mult că am reușit să o avem
pe Ilinca aici, în primul rând, la invitația mea,
pentru că o cunosc încă pe când lucram la
Institutul Cultural Român la Londra și am
avut o expoziție împreună acolo. Și în același
timp Ilinca a avut un proiect, numit legături de
sânge, o expoziție itinerantă care a început în
2007 și s-a încheiat în 2009, cu lucrări proprii
și cu lucrări ale lui George Matei
CANTACUZINO, bunicul ei. Expoziția a fost
itinerată în aproape zece orașe din România
între 2007 și 2009. Ea a inițiat acest dialog
care continuă și astăzi. Deci ceea ce vedeți aici
de fapt este o combinație între expoziția lui
Dan TEODOROVICI, arhitectul român care a
scris cartea George Matei CANTACUZINO – un
modernist hibrid și ... lucrări realizate de
Ilinca CANTACUZINO, având un dialog cu
bunicul ei pe care nu l-a întâlnit niciodată, ea
însăși fiind artistă. Trebuie să spun că Ilinca
este budistă și este foarte mult influențată de
filosofia orientală și lucrează cu simboluri
budiste în arta ei. Întoarcerea în timp este
ilustrată și aici prin spirală și roata timpului,
timpul ciclic, pentru că ea însăși revine și tot
revine în România pământul căruia, deși nu sa născut aici, s-a născut la Londra, îi aparține.
(Link video: https://we.tl/9NOnMpSOTq)

I l i n c a C A N TAC U Z I N O , n e p o a t a
arhitectului: Sunt foarte fericită să mă aflu
aici și aș vrea să le mulțumesc Uzinei și
domnului Gorcea, organizatorilor și Simonei.
Am început să lucrez în 2004, inițiind acest
dialog cu bunicul pe care nu l-am cunoscut, eu
fiind în Anglia, iar el nu a părăsit România, i-a
fost interzis să plece și a murit în 1960 la Iași.
Obișnuiam să petrec verile cu bunica mea în
Ke n t , S a n d a ȘT I R B E I , s o ț i a l u i G . M .
CANTACUZINO, și am crescut cu picturile și
desenele lui, pe care bunica mea le-a păstrat.
Aceste picturi m-au inspirat să pictez eu
însămi. După ce am început sădesenez ca
răspuns la această prezență permanentăa
bunicului meu, am devenit interesată și de
scrierile lui și am citit mai ales scrisorile lui
către prietenul lui, Simon. Am descoperit
multe idei în care m-am regăsit, deși nu-l
cunoșteam, exista deja o legătură profundă.
(Link video: https://we.tl/9NOnMpSOTq)

Arh. Alexandru BELDIMEN a fă cut prezentarea că rții George Matei
Cantacuzino - a Hybrid Modernist / George Matei Cantacuzino - un
modernist hibrid, tradusă ın
̂ limba româ nă , programată să apară la
Editura Simetrica ș i finanțată de UAR, autor Dan TEODOROVICI.
Cartea este teza de doctorat a lui Dan TEODOROVICI la care a mai lucrat și
a publicat-o la una dintre cele mai prestigioase edituri de arhitectură - Ernst
Wasmuth Verlag, (…), așa că așa că în clipa în care am luat legătura cu Dan
TEODOROVICI pentru a o edita în românește am ținut cont și de faptul că o
editură atât de prestigioasă a publicat cartea. Este o carte savantă și ar fi
meritat o discuție mult mai consistentă decât ce pot oferi eu acum, având în vedere faptul că arhitecții români
au nevoie să promoveze numele arhitecților români care au o o animită greutate în istoria noastră, istoria
arhitecturii românești, cred că ar merita să facem anul viitor un simpozion mai general având ca pilon pe G.M.
CANTACUZINO. (Link video: https://we.tl/Wg8ZTIbbTR)
Prezentarea că rț ii a fost urmată de prima sesiune a
Conferinț e i Patrimoniul construit ı̂ n tre autorul anonim ș i
personalită ț i le majore. Sesiunea 1 a avut drept tematică
personalitatea lui George Matei Cantacuzino, a conferențiat
arhitectul ș i profesorul universitar ieș ean Dragoș CIOLACU cu o
comunicare despre G.M. CANTACUZINO ca ș i creator de ș coală de
arhitectură :
G.M. CANTACUZINO a fost un aristocrat al culturii, … este un
bizantin prin toată fibra lui artistică și intelectuală. Am folosit
imagini din arhiva proprie, imagini din cartea pe care a prezentat-o domnul BELDIMEN, precum și din cartea
Mirelei DUCULESCU, apărută în 2010, la împlinirea a 50 de ani de la dispariția maestrului. … Faptul că un
arhitect, printre puținii, care a găsit timp și pentru alte preocupări care țin de domeniul artei. În primul rând,
arhitectura era percepută de el ca o artă. … Este o figură unică în istoria arhitecturii românești și în general în
cultura românească. (Link video: https://we.tl/rbKRfJNCxf, https://we.tl/AOoZWRDWo1)
La eveniment a fost prezent ș eful administrației județene, Gheorghe
FLUTUR, care a adresat un cuvâ nt de bun venit invitaț ilor:

Vă

mulțumesc pentru prilejul de a vă spune câteva gânduri. Sunt foarte
impresionat și invidios totodată pentru tagma dumneavoastră a
arhitecților. Recunosc că am câțiva prieteni din domeniu și știu :
imaginație, talent, inspirație. Văd toată organizarea aceasta a Ordinului,
parcă împreună sunteți și mai puternici, sunteți o uzină, ca să spun așa,
pentru că tot la o uzină suntem. Sunt trecător șeful administrației
județene și v-aș spune un singur lucru. Eu cred că nu trebuie să fiți egoiști,
externalizați-vă acțiunile, chemați și administrația publică, parteneri în
aceasta discuție și pe mai mulți, pentru că ați vorbit despre trecut, bravo
că vă respectați înaintașii și oamenii care au lăsat amprente. Haideți să salvăm astăzi ce se poate salva. (Link
video: https://we.tl/dt7URDsEzo)

Arh. Iaroslav BOYKO, Preș edinte al Asociației Arhitecților din Regiunea
Cernă uți, Ucraina: Cunosc deja multe cuvinte, dar încă nu pot discuta în limba
română. Înainte de toate primiți salutările din partea Societății Naționale a
Arhitecților din Cernăuți. Vă mulțumim că ne invitați la evenimente de asemenea
anvergură. Această colaborare trilaterală, între Ucraina, Moldova și România
cunoaște din ce în ce mai multă onoare. E deosebit de plăcut să văd fețe deja cunoscute
și aceasta este cu atât mai frumos că are loc într-un spațiu amenajat atât de special.
Sunt sigur că asemenea evenimente vor da roadeîn viitor.
(Link video: https://we.tl/TkGLO15leA)
Arh. Nicolae ȚARĂLUNGĂ: În primul rând vreau să sărbătoresc zece de ani de când
sunt în comisia de judecare a proiectelor culturale. Ce mi s-a părut mie interesant și am
ocazia să văd acum e acest proiect, care pe atunci nu-mi spunea nimic - Uzina de Apă. Mi s-a
părut interesant să văd un spațiu care este deschis și altor meserii. Și acesta cred că pune
foarte bine un arhitect și meseria de arhitect, în poziția de a fi gazdă altor arte și dacă
lucrurile astea se întâmplă în continuare va avea sigur nevoie de o finanțare, dar și un
succes de dezvoltare viitoare. (Link video: https://we.tl/oHMrJd7s9Q)
Arh. Ileana TUREANU, Preș edintele Uniunii Arhitecților din Româ nia:
Din partea grupului de „tineri arhitecți” de la UAR aș vrea să vă mulțumesc
pentru șansa extraordinară pe care ne-ați dat-o să avem două zile dense
profesionale în care să ne simțim extraordinar. În primul rând este spațiul
acesta care este unic, cred că e cel mai altfel sediu de centru cultural al
arhitecților. Este senzațional și e clar că va fi prelucrat în toate felurile și toată
lumea o să încerce să preia ideile pe care le inspiră pentru seminarul acesta
formidabil. Nu am mai luat notițe de nu țin minte, adică am scris douăzeci de
pagini. Am avut șansa să ne simțim foarte bine împreună și, deși voiam de
atâta vreme să reluăm, să transmitem clar mesajul că Ordinul și Uniunea
militează pentru profesiunea de arhitect și pentru arhitecți împreună și nu există altă cale, nu există
alternativă la asta, niciunul nu poate să fie mai important decât celălalt, dacă vrem ca breasla să meargă
înainte. Acesta este mesajul pe care trebuie să îl transmitem tuturor, iar șansa pe care ne-ați dat-o să
cunoaștem colegii din Moldova și pe cei din Ucraina, îmi readuce gândul unui Centru Sud-Est-European de
prieteni și de oameni cu multă imaginație, cu mai puțini bani, e adevărat, dar venim la Suceava și ne
simțimbine, chiar dacă nu avem decât câțiva lei în buzunar și ne simțim bogați prin tradiție și vom fi mult mai
imaginativi la anul, dacă tot s-a făcut tradiție ne invităm singuri la anul, și mai vin cu tineri colegi, să fim mai
mulți. Vă mulțumim din suflet. Mie mi-ați dat șansa să văd un spațiu absolut sacru al apartamentului lui Gipsi
Porumbescu. Cred că trebuie să avem neapărat o discuție și să vedem dacă acest spațiu nu cumva ar trebui să
rămână breslei arhitecților. Dar asta e o discuție mai lungă. Trebuie să dezbatem, avem două subiecte și cred
că unul din subiectele importante nu numai ale seminarului, dar al nostru în general, este că trebuie să ne
refacem niște icoane și niște modele în profesiune și să nu ne fie teamă să recunoaștem că avem corifei și să-i
onorăm cum se cuvine. E vorba și de celălalt proiect despre care mi-ați vorbitși probabil că împreună o să avem
mai multă forță să le și realizăm nu numai să vorbim despre ele. Așa că vă mulțumesc mult de tot pentru
bucuria pe care ne-ați făcut-o și pentru toată atmosfera asta, când necunoaștem și stăm față în față, parcă
lucrurile devin mai simple și mai dătătoare de energie. (Link video: https://we.tl/2YL61NvCQ8)

La finalul sesiunii de prezentă ri, invitații au
avut ocazia de a urmă ri un spectacol de teatru
„Singură în fața dragostei și a morții”, de Dario Fo
ș i Franca Rame, ın
̂ regia lui Andrei MUNTEANU, un
spectacol monolog jucat de actrița Clara POPADIUC,
de la Teatrul Municipal Matei Viș niec din Suceava,
acompaniat la chitară de Ștefan LUPU, Colegiul de
Artă Ciprian Porumbescu, Suceava.

Cea de-a doua zi a evenimentului a debutat cu sesiunea a doua a conefrinței: Mari personalități ale
arhitecturii, moderată de Mircea Curteanu.
Arh. Gheorghe SION care a vorbit despre arhitectul Karl
ROMSTROFER:

Am plăcerea să vorbesc despre arhitectul Karl

ROMSTROFER , care e îndeosebi cunoscut celor mai în vârstă. A fost și un bun
arheolog. A scris o mulțime de articole despre monumente. Din păcate,
arhitecții care nu cunosc limba germană nu pot beneficia de o traducere
adecvată a scrierilor lui. Cele mai importante lucrări ale lui s-au referit la
monumentele din Transilvania. (Link video: https://we.tl/70hAVllPtG)
Arh. Sergiu CIOCAN a avut o comunicare despre arhitectul Mihail OZMIDOV,
una dintre personalită țile marcante ale arhitecturii din Chiș ină u. A fost de origine
nobilă , a tră it ın
̂ secolul19, a fost primul arhitect oră ș enesc al Chiș ină ului ș i inginer
c a d a s t r a l a l B a s a r a b i e i d i n p e r i o a d a ț a r i s t ă . ( L i n k v i d e o :
https://we.tl/mvaxMIuG2D)
Arh. Boris GANGAL a vorbit despre un alt mare arhitect din Chiș ină u ș i anume
Vladimir ȚIGANCO 1854 – 1919, cel care a pus amprente ale stilului oriental ın
̂
arhitectura Cihiș ină ului. A fost un creator care s-a jucat cu stilurile arhitecturale,
de la cel clasic la cel mauritan. Este autorul proiectelor Ș colii Reale, Muzeului ZooAgricol ș i de meș teș uguri, Liceului nr. 3 pentru bă ieți, bisericii Sf. Nicolae, etc.
(Link video: https://we.tl/OTPxNgTNA7)
Arh. Sergiu GONCIU a fă cut o prezentare a arhitecturii oraș ului Tiraspol.
„Studiez orașul Tiraspol, încă de atunci când am început să lucrez la teza de doctorat.
Voi vorbi în special despre arhitectura locuințelor din acest oraș.”
(Link video: https://we.tl/8DV6yUtMkG)
Arh. Anna HRABRENKO a prezentat un arhitect de
anvergură a oraș ului Cernă uți, Josef LEIZNER 1833-1895,
care timp de 17 ani a tră it ș i a creat ın
̂ Cernă uți.
Mijlocul secolului al 19-lea este o perioadă deosebit de
importantă în construirea Orașului Cernăuți. În această
perioadă s-au creionat principalele direcții în construirea
orașului, adică s-au făcut toate acele lucruri care astăzi reflectă
fața orașului Cernăuți. (Link video: https://we.tl/NV78N4Tppy)

Despre marile personalită ți ale arhitecturii din Cernă uți a
vorbit ș i dl. arh. Oleksandr GRIGORCIUK, cu o
prezentare a maeș trilor constructivismului interbelic:
Sursa principală este lucrarea doamnei arhitecte Svetlana
BELENKOVA, care cercetează istoria arhitecturii atât a
orașului Cernăuți, cât și a Bucovinei. Prima parte a
cercetării la care ne vom referi cel mai mult este despre
Palatul Cernăuți, în special la maeștrii autonomismului, modernismului din perioada interbelică în Cernăuți.
După cum ați văzut și ieri și azi am vorbit despre aceste personalități. Eu voi prezenta puțin altfel. Am să vă arăt
câteva aspecte ale arhitecturii funcționale în orașul Cernăuți. Imaginile sunt de obicei mult mai interesante
decât cuvintele. (Link video: https://we.tl/mkOXKw99Yn)
Arh. Alexandru PANAITESCU

a vorbit despre

arhitecta Ioana GRIGORESCU.
Prezentarea de față se dorește a fi un modest omagiu
subiectiv și sentimental adus arhitectei Ioana GRIGORESCU, în
comemorarea a 10 ani de la dispariția sa. De asemenea vrem să
valorificăm într-o primă fază și o parte din documentația care se
află la arhiva Uniunii Arhitecților, arhivă donată de către Ioana
GRIGORESCU. Nu am avut șansa să o cunoaștem personal totuși
primul contact cu opera sa am avut-o de timpuriu, încă din
perioada studenției. Acum sunt deja patru decenii.
(Link video: https://we.tl/L26MEZhrex, https://we.tl/TNSDjCzEbL)
Arh. Ion ANDRIU a avut o prezentare a unui cuplu de arhitecți
Nicolae și Maria PORUMBESCU: Despre domnul ș i doamna
PORUMBESCU nu putem vorbi decâ t ım
̂ preună . Ei s-au că să torit ın
̂
1963. Nicolae Porumbescu nă scut ın
̂ 1919 ın
̂ tr-o familie modestă
de la margine de Bucureș ti. Intră la facultate ın
̂ 39 ș i ın
̂ 58 ıș̂i ia
diploma. Incă din studenție s-a remarcat ca un mare talent.
(Link video: https://we.tl/01i5T71hYy)

Sesiunea a treia a conferinței s-a intitulat Arhitectul ın
̂ tre anonimat ș i recunoaș tere, moderată de
arh. Constantin GORCEA.
Arh. Șerban ȚIGĂNAȘ, Preș edintele Ordinului Arhitecților din
Româ nia a vorbit despre statutul arhitectului ın
̂ Româ nia: Am
să ın
̂ cep prin a ară ta niș te lucruri pe care le-am gâ ndit a fi
adresate poate mai mult invitaților noș tri, pe care noi ın
̂ ș ine
recunoaș tem, practicndu-ne profesia aici, dar cred că fiind la o
ın
̂ tlnire internațională pare important să deschidem că rțile
profesiei că tre cei care ne vizitează . Aș a că bineın
̂ țeles am
această ın
̂ gă duință pentru faptul că vă spun lucruri tră ite ș i
simțite de noi ın
̂ fiecare zi, dar, pe de altă parte, poate că ıî privim
cu ochi diferiți ș i atunci merită să le vedeți ș i prin ochii noș tri.
Aceasta este harta filialelor noastre, 22 la numă r acum, de care
vă spuneam că am convingerea că dacă aș lua lucrurile de la
ın
̂ ceput, ar ară ta altfel : poate Sibiul ș i Vâ lcea ar fi ın
̂ aceeaș i
filială , poate secuimea ar avea ș i o periferie, poate ceea ce se numeș te Oltenia ar ară ta altfel ș i aș a mai
departe. Lucrurile sunt extrem de interesante. Doar atâ t vreau să vă spun că ın
̂ acest parcurs al istoriei
Ordinului, două filiale numai au fost create prin desprinderea de filiala mamă ș i aceasta prin creș terea
numă rului de arhitecți. A fost Alba care s-a desprins de Transilvania ș i Satu Mare care s-a desprins de
Maramureș . Acesta e un grafic care porneș te de la ideea că din sută la sută membri ın
̂ fiecare filială există o
anumită pondere. Aceste pistoane ın
̂ albastru ın
̂ seamnă ponderea arhitecților cu drept de semnă tură , adică
acei arhitecți care sunt sau conservă potențialul de a fi activi ın
̂ viață ș i cu oranj sunt cei stagiari. (Linkuri
video: https://we.tl/1LBxHm7FVj, https://we.tl/Y1YZkixfLf,

https://we.tl/ty8bHCIoYB,

https://we.tl/6Q2DqGAnHw, https://we.tl/UAz6avpUry)
Arh. Iurie POVAR, Preș edintele Uniunii Arhitecților din
Republica Moldova, Director Institutul Naț i onal de
Cercetă ri ș i Proiectă ri „Urbanproiect” Chiș ină u:
Doamnelor ș i domnilor, comunicarea vreau să o ın
̂ cep cu
un cuvâ nt bravo, care va fi repetat de mai multe ori.
Sunteți bravo că ș tiți să organizați asemenea manifestă ri,
ș tiți să adunați specialiș ti care vorbesc aceeaș i limbă , cu
att mai mult că avem aceeaș i proveniență, aceeaș i etnie. In
acesta anturaj am fă cut relații extraordinar de bune ș i cu
Uniunea Arhitecților ș i cu Ordinul Arhitecților. Avem
relaț i i directe de colaborare cu Filialele din zona
Moldovei: Suceava, Botoș ani, Iaș i, Vaslui, nu mai vorbesc
de Bacă u, Piatra-Neamț . Avem o deschidere extraordinară , pentru a vă comunica ce se ın
̂ tmplă la noi ș i
pentru a ın
̂ vă ța din comunică rile voastre. Vreau să mulțumesc pentru acele informații pe care sistematic le
primim, ın
̂ special de la echipa din Sibiu. Vreau să vă zic bravo pentru că ați ș tiut să vă consolidați potențialul
ș i efortul cu alte asociații, uniuni de creație ș i ați obținut acel timbru de creație care vă permite să organizați
ș i să faceți lucruri extraordinar de frumoase. (Link video: https://we.tl/jOnS5OSXAi)

Arh. Iaroslav BOYKO, Preș edinte al Asociaț i ei
Arhitecților din Regiunea Cernă uți, Ucraina, a vorbit despre
asociația lor ș i statutul arhitecților ın
̂ Ucraina, mai exact din
regiunea Cernă uți.
În mare măsură, colegii de dinainte au vorbit despre
situația arhitecților în această direcție din țara lor, eu vorbi
despre situația din țara mea. Vă voi povesti pe scurt și dacă
anumite detalii vă trezesc interesul , îmi puteți adresa întrebări.
Viitorul arhitect își începe activitatea în mod normal încă din
școală, mă refer la facultate, la nivelul studiilor superioare. Până în 1990 în Ucraina existau 10 instituții de
studii superioare, dar în ultimii ani arhitectura a devenit att de prestigioasă, sau la modă, încât astăzi aceste
instituții sunt 19, dar nu toate se bucură de o încadrare cu profesori universitari competenți și nici nu au
condițiile neceare pentru formarea adevărată a unui arhitect. (Link video: https://we.tl/NDQV4ZyOqj)
Sesiunea a 4-a a întrunit comunicări cu tema Autorul anonim în arhitectură.
Arh. Arpad ZACHI: Am fost impresionat de cele două expoziții legate de
G.M.CANTACUZINO, cartea cu scrisorile lui, de unde s-au folosit niște citate. Am
ales și eu un citat de-al lui G.M.CANTACUZINO care mi s-a părut că face
legătură între ceea ce s-a spus ieri și ceea ce urmează să prezint și eu, luați-l ca
o copertă la prezentarea mea, care va consta în imagini: „Memoria cu zonele
sale, care trăiesc, se modifică, se dezvoltă fără conștienta noastră intervenție,
sunt în noi, în întregimea lor, ca ținuturi în snul unui vast imperiu.”
(Link video: https://we.tl/lfBad9IVvg)
Arh. Doru DEACU a avut o comunicare intitulată „Autorul din
umbră sau despre semnă tura de complezență”: Voi aduce în
atenția dumneavoastră

personalitatea autorului anonim,

autorul din umbră, individual sau colectiv în creația de
arhitectură în mediul urban și rural după 1989. Așa după cum
arhitectura este voința epocii transpusă în spațiu, tot ceea ce s-a
construit în Romnia după anul 1989 exprimă în mod magistral în
cea mai mare parte personalitatea multor autori anonimi și prin
aceștia caracterele societății contemporane cu toate viciile și
năravurile ei. Dar ce este acest autor anonim alunei clădiri
executate sau al unui ansamblu urban realizat? Aurorul anonim
poate fi proiectantul de arhitectură atunci când acesta nu este
arhitect și apelează laun arhitect cu drept de semnătură care acceptă să își însușească autoratul prin
semnătura de complezență.
(Link video: https://we.tl/UccWzn8Zoa)

Arh. Olimpia DEACU, Secretar executiv al Filialei Nord-Est al UAR:
Am observat că există firme de proiectare ale arhitecților, birouri
individuale de arhitectură, unde își desfășoară activitatea, dar există și firme
de proiectare care nu sunt ale arhitecților și pentru care arhitecții lucrează ca
angajați sau subproiectanți. Problema e că la un moment dat, din numărul
total de proiecte avizate de arhitecți, cele mai multe sunt realizate în firme
unde nu sunt titulari arhitecții. Mi se pare ciudat că arhitecții fac pentru o
firmă la care sunt angajați cu două ore 100 sau 300 de proiecte și pe propria
firmă, propriul birou de proiectare nu au niciun proiect. (Link video:
https://we.tl/qPRFWGpvB0)
Arh. Răzvan-George GORCEA a vorbit despre tehnologiile de vâ rf ș i
anonimat: Voi încerca să vorbesc despre poziția arhitectului în lumea
construcțiilor de o anumită scală, construcții mari și proiecte complexe, dar
cred că e relevant pentru orice tip de lucrare de arhitectură. Ceea ce vreau să
arăt prin prezentarea aceasta, cu latura ei foarte tehnologică, este că
arhitectul își dă seama din ce în ce mai mult că nu este singur. Nu e singur nici
în procesul de proiectare și nici în crearea unei arhitecturi, pentru că o
construcție nu se referă doar la concepție. Astăzi se caută o gândire globală,
gândim de exemplu cât va consuma clădirea după ce va fi construită. Acesta
e un proiect la care am lucrat încă din faza de concepție, acum e în șantier.
Este centrul lor de cercetare și dezvoltare la nivel mondial. Este implantat pe platoul Saclay care devine cel mai
important centru universitar de cercetare în zona pariziană. Vă propun să vă plimbați virtual prin această
clădire. Câteva cuvinte despre proiectul arhitectural. Conține un pachet de birouri sub forma unor platouri
orizontale, în spate sunt laboratoarele lor, unde fac teste pe gaze, iar între ele este ceea ce am numit noia rtera
cercetării este un spațiu public mai degrabă de întâlnire între cercetători astfel încât ei să poată comunica
eficient. Au aceeași concepție de interdisciplinaritate, de a putea transmite informații de la unii la alții.
(Link video: https://we.tl/XZ8yNS7U1M, https://we.tl/y5mx6J0bJg)
Conf. dr. Carmen CHAȘOVSCHI:
Din 2011 am lansat un proiect în Suceava numit Salvează
Satul Bucovinean. Adoptă o Casă. Aș vrea să trec pe scurt prin ce
am făcut noi până acum și mai ales prin ce vrem să facem, pentru
că având atâțea specialiști aici de față așteptarea mea este de a
primi sfaturi, idei sau poate chiar sugestii de ce am putea face în
plus. Am numit Salvează Satul Bucovinean această prezentare,
pentru că Vintilă MIHĂIESCU spunea că în România fiecare vrea
să salveze pe cineva sau să salveze ceva și atunci am intitulat
această prezentare Memoria construită a Bucovinei.
(Link video : https://we.tl/xAo38DKQOt)

Ultima parte a programului a fost proiecția ın
̂ premieră a
filmului documentar: Letters of Longing: Romania' s
Forgotten Modernist G.M. Cantacuzino de George Rowell,
ın
̂ prezentarea domnului arhitect Dragoș CIOLACU.
M-au sunat de la București să facem film despre G.M.
CANTACUZINO. Zic: în regulă. Le spun că stăpânesc domeniul.
Dar nu știam cine-i autorul. Am aflat astfel că ultimul vlăstar din
CANTACUZINO este autorul acestui film. A fost foarte interesant
să cunosc de fapt a
treia generație.
Momentul nu era
prielnic, fiindcă
șantierul era în toi, deci cum e mai rău, dar trebuia făcut filmul și
avea o dată precisă de premieră și am completat scenariul, am
stabilit niște locuri de filmare. Eram foarte curios să-l cunosc pe
tânărul CANTACUZINO. Îl cunoșteam pe Șerban CANTACUZINO din
99 când am omagiat 100 de ani de la naștere la Iași. O cunoșteam pe
Ilinca cu ocazia unei expoziții de acuarelă a lui G.M. CANTACUZINO, la
Iași. Începusem să-l cunosc pe G.M. CANTACUZINO, fiindcă am avut
ocazia aceasta foarte specială de a lucra pe ultima lucrare a lui de la
Iași și decopertând, consolidând, îi cunoști lucrarea. Cunoscând
lucrarea, cunoști și autorul. Am avut revelația asta pe șantier.
Vedeam toate aceste trei generații: G.M. CANTACUZINO, Șerban
CANTACUZINO, Ilinca CANTACUZINO - o continuitate nu numai la
fizionomie. Am o admirație necondiționată pentru bizanț, pentru
arhitectura bizantină, pentru cultura bizantină. … Eram curios să
văd reacția unui om care își descoperă rădăcinile. Au venit, au făcut
filmările, între timp aflasem și de la o sursă directă, de un bătrân în
brațele căruia a murit în 1960 G.M. CANTACUZINO, le-am relatat
aceste ultime clipe ale lui. Reacția acestui tânăr a fost uimitoare. Nu
știu dacă- vă puteți da seama în film de această revelație a lui,
descoperindu-și rădăcinile, dar a fost extraordniar. Dincolo de toată
tehnologia cu care au venit, de modalitatea de a filma, urmăream de
fapt reacția tânărului CANTACUZINO asupra a ce vedea, venind la
mormântul lui G.M. CANTACUZINO, el știa sigur despre ce e vorba,
văzuse, aflase, i se povestise, dar la fața locului e cu totul altceva. A
fost pentru mine o împlinire să îl cunosc, să văd modul în care percepe
opera străbunicului. (Link video: https://we.tl/ACM2LX9rVq)

Ziua a treia, duminică 14 august, a avut ın
̂
p ro g ra m o v i z i t ă a o ra ș u l u i S u c e ava ș i a
ı̂mprejurimilor. Astfel invitaț ii s-au bucurat de
superbele expoziții ale Muzeului de Istorie din
Suceava, inclus pe Lista monumentelor istorice din
județ ul Suceava, cu 27 de să li, care gă zduiesc
exponate din paleolitic ș i pâ nă ın
̂ perioada modernă .
Camera cea mai vizitată a muzeului este Sala
Tronului unde s-a ın
̂ cercat refacerea să lii tronului
din Cetatea de Scaun a Moldovei. (link-uri video:
https://we.tl/KHIBKbG4et, https://we.tl/f6uaHAgqSe)

Acestei vizite i-au urmat cele de la Mănăstirea
Sucevița și Mănăstirea Dragomirna, unde a fost
ı̂nmormâ ntată arhitecta Ioana GRIGORESCU, ı̂n
memoria că reea s-a ținut o slujbă de pomenire ș i
invitații au avut prilejul să aprindă o lumâ nare la
mormâ ntul ei. Maica stareță a ghidat invitații prin
complexul monahal, povestind din istoria
mă nă stirii, organizarea, dar ș i despre arhitectura ei.
(Link video: https://we.tl/JKqWRIZ9UO,
https://we.tl/tYarlxTag1, https://we.tl/8LkvEEx46G,
https://we.tl/4J3NRkDe4i)

Mai multe poze puteți descărca la următoarele
link-uri: https://we.tl/Y8KS6QjA6f,
https://we.tl/JMCZwWEfQc, https://we.tl/dgS47k9i2H,
https://we.tl/Bp24F05dmu, https://we.tl/JqMyZykNsM,
https://we.tl/yGHa7eCI0B

Muzeul de Istorie, Suceava

Mănăstirea Dragomirna

Mănăstirea Sucevița
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Revista „Satul bucovinean ca destinație turistică.

de Ana DONȚU

Cum îl protejăm și îl promovăm”

E

s t e u n l u c r u c u n o s c u t c ă

Bucovina este una dintre cele mai ın
̂ dră gite
destinaţii de turism cultural din Româ nia.
Frumuseţea satelor din Bucovina, armonia
dintre peisajul construit ı̂ n tr-un cadru
natural de excepţie, tradiţiile şi oamenii
primitori au fost si sunt parte a produsului
turistic Bucovina. Din pă cate dezvoltarea
din ultimii ani nu a ţinut cont de faptul că
noile construcţii trebuie să se armonizeze
arhitectonic, coloristic sau prin stilistica
decoraţiunilor, cu construcţiile vechi
tradiţionale. In mare majoritate, satele cele
mai afectate de intervenţii negative ın
̂ peisaj,
sunt cele aşezate de-a lungul principalelor
artere de circulaţie turistică . Drumurile
că tre mă nă stirile monumente UNESCO sunt
presă rate cu construcţii noi: unele prea
mari, altele prea strident colorate, altele
„stră juite” ın
̂ loc de fostele porţi bucovinene,
de garduri pe care tronează lei sau şoimi de
ipsos. Aceste practici ı̂ n construcţii au
ın
̂ ceput să fie sesizate şi criticate de turişti,
iar pe termen lung, vor conduce la
modificarea ireversibilă a ceea ce reprezintă
Bucovina ca destinaţie turistică .

Multe dintre intervenţiile negative nu
se datorează unor intenţii condamnabile.
Locuitorii satelor au dorit case noi,
confortabile şi s-au inspirat din tipologia
u r b a n ă r o m â n e a s c ă s a u s t r ă i n ă .
Construcţiile noi din sate pot fi realizate ın
̂ să
cu pă strarea specificului local sau chiar prin
integrarea caselor vechi, iar respectarea
unor recomandă ri simple, legate de colorit,
de forme, de preluarea unor elemente
constructive de la casa tradiţională din
Bucovina, ar conduce la pă strarea unui peisaj
caracterizat de turişti, ın
̂ trecut, ca „idilic”.
Broşura „Satul bucovinean ca destinaţie
turistică . Cum ı̂l protejă m şi promovă m?”,
editată de Consiliul Judeţean Suceava, prin
Centrul Naţional de Informare Turistică , este
o culegere de recomandă ri practice pentru
pă strarea peisajului cultural al Bucovinei şi
se adresează locuitorilor satelor Bucovinei,
autorită ţilor locale, investitorilor din turism
şi tuturor celor care ın
̂ dră gesc zona.

Pe primele pagini gă sim o adresare
că tre cititori din care afă m că : „Această
broș ură se adresează primarilor ș i factorilor
de decizie din mediul rural, asociațiilor de
turism ș i celor implicaț i ı̂ n dezvoltarea
turismului, dar ș i tuturor cetă ț e nilor
responsabili, care sunt interesați de spațiul
ın
̂ care tră iesc.”

De asemenea „Informația cuprinsă ın
̂
broș ură sintetizează rezultatele muncii unor
organizaț i i ce au analizat modificarea
peisajului cultural al Bucovinei ș i au atras
atenț i a asupra poluă rii arhitectonice ș i
modifică rilor care vor duce ı̂ n timp la
dispariția atractivită ții zonei. Acestea sunt
Muzeul Bucovinei, Asociația ADER, Ordinul
Arhitecț ilor din Româ nia (OAR) - Filiala
Suceava, Universitatea Ș tefan cel Mare
Suceava, Fundația Heritas, Asociația pentru
Turism Bucovina.

Apariț i a acestui material a fost
posibilă datorită susținerii oferite de că tre
Consiliul Județean Suceava ın
̂ promovarea
pesjului cultural al Bucovinei ș i datorită
informaț i ilor ș i imaginilor furnizate de
locuitorii acestei zone ș i de cei care o
ın
̂ dră gesc.”

Revista cuprinde informații despre:
- Integrarea noilor construcții ı̂n peisajul
cultural al Bucovinei;
- Mă suri corecte de reabilitare ș i amenajare a
spațiului public;
- Promovarea satului ca destinație turistică .

Structurată ı̂n unsprezece capitole,
acest ghid de bune practici prezintă
argumente ș i exemple pozitive de destinații
turistice care au conservat ș i valorificat
peisajului construit, precum ș i recomandă ri
de adaptare a caracteristicilor arhitecturii
tradiționale la construcțiile noi din Bucovina
(corpul casei, acoperiș uri, faț ade, prispă ,
foiș or, ferestre ș i uș i, talpa ș i temelia casei,
detalii, porți ș i garduri, curtea ș i fâ ntâ na),
drepturi ș i obligații ale primarilor cu privire
la pă strarea imaginii satului, amenajarea
spațiilor publice rurale pentru a promova
satul ca destinație turistică .

Cu o structură clară , broşura este o
culegere de recomandă ri ce vizează tehnicile
de construcţie ale caselor, dar şi amenajarea
spaţiului public, prezentâ nd ı̂ n imagini
exemple „Aşa da” şi exemple „Aşa nu”, studii
de caz care explică detaliat practici pozitive
şi negative din satele județ ului Suceava.
Multe fotografii au fost puse la dispoziţie de
proprietarii de pensiuni sau au fost realizate
de că tre studenţii Facultă ţii de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică ,
specializarea turism, ın
̂ urma cercetă rilor de
teren realizate ın
̂ ultimii trei ani, ın
̂ cadrul
campaniei „Salvează Satul Bucovinean.
Adoptă o casă !”.

Imagini de excepţie au fost puse la
dispoziţie de artişti fotografi care iubesc
Bucovina şi care au imortalizat frumuseţea
zonei: Sorin Onişor, Pedro Palamar, Victor
Rusu.

Broşura este rezultatul muncii unor
specialişti ın
̂ etnografie, arhitectură , turism
şi a cooperă rii unor organizaţii care au
ı̂nţeles ı̂nsemnă tatea pă stră rii peisajului
cultural al Bucovinei.

Dorinţa acestora este ca acest material
să devină un ı̂ n drumar şi o sursă de
inspiraţie pentru pă strarea autenticită ț ii
peisajului cultural al Bucovinei, de dragul
celor care locuiesc acolo şi care se mâ ndresc
cu ea, dar şi pentru turiştii care vin să o
v i z i t e z e , d eve n i n d a s t fe l o re s u r s ă
economică pe termen lung.

Bucovina merită o şansă, iar
Bucovina de mâine, este
responsabilitatea noastră, a tuturor!

Matera Basilicata
de la arh. Pavel POPESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

V

ă invit să lecturați ideile și amintirile arhitectului Liviu BRĂTULEANU și să priviți

foarte atent fotografiile făcute pe unde a trecut un pasionat al monumentelor istorice, dar ceea ce
este extraordinar este faptul că absolut tot ceea ce vede îmi comunică și mie, poate că nu sunt
singurul, ceea ce chiar mi se pare foarte normal, dar eu îi mulțumesc și vă fac părtași. Prietenia
noastră precis nu-l va deranja că vi le împărtășesc, fiind ferm convins că nu veți regreta, trimițânduvi-le. Vizionare plăcută și poate, de ce nu ......... la drum pe urmele lui !
cu prietenie,
Pavel POPESCU - Craiova

Ți-ar plăcea să-ți faci un mic concediu în una, sau a doua, sau a treia variantă?
Iată întrebarea mea
August 2012. Sudul erxtrem
al Italiei. Eu responsabil cu
mașina închiriată, soția mea
cu relația cu publicul. Situri
antice creștin-bizantine,
normande,

imperiale,

spaniole. Romanic pur și
baroc opulent. ș.a.
Așa arată noaptea și apoi
ziua Hotelul Basiliani (cartierul
S a s s o Ca v e o s o d i n M a t e r a ,
regiunea Basilicata, Italia).
Fotografia este luată de pemalul
celîlalt al ravenei care aemeni
unui canion desparte spre est
orașul Matera de platoul calcaros
care se întinde până hăt departe
până ajunge la Marea Ionică. În
locul luminat în prim plan, cel cu
ușile deschise, se află un hotel. De
tip hipogeu.

Hotelul Basiliani ın
̂ prim planul de sus ș i ın
̂
primele două imagini. Incă perile se pot numă ra
după numă rul uș ilor. Fereastra supralumină de
deasupra uș ii este singura sursă de lumină . Pentru
aer am ținut pe câ t a fost posibil, uș a deschisă .
Vă zâ nd diferite imagini ale hotelurilor, m-i s-a
ın
̂ tă rit convingerea că acel sit care i-ar speria pe
arhitecții moderni ın
̂ vogă azi ș i mai ieri, oferă
posibilită ți ne sperate de a-ș i pune mâ na ș i mintea
la contribuție. Eu o cosider o provocare minunată .
Modeniș tii, futuriș tii, purtă torii stilului
internaț i onal adică , voiseră ı̂ n tr-o poprnire
creativă a la Corbusier să facă o mega structură ın
̂
genul unor Paolo Soleri Frei Otto Yona Friedman
etc.

Această clă dire ca ș i aproape toate celelalte
(spun aproape, pentru că acolo unde am stat doar
terasa era exterioară , restul era ı̂n stâ ncă ) sunt
precum acest Palazzo Gattini sau mai modestul Hotel
Basiliani au fațade, au ın
̂ că peri normale câ t ș i ın
̂ că peri
care avansează cu mulți metri ın
̂ masivul de stâ ncă .
Micuțul hotel Fra i Sassi Residence unde am stat o
să ptă mâ nă (timp ı̂n care am dat câ te o fugă ı̂n
provinciile vecine Bari, Taranto, Lecce) avea toate
ın
̂ că perile hipogee.

Cam asta se vede de pe terasa Fra i Sassi cu
versantul vestic al colinei Sasso Barisano. Pe
coronament este bazilica (domul). Fra i Sassi e un pui
de hotel cu 5 camere, ținut de domnul lâ ngă care sunt
pozat. Am fost ın
̂ câ ntat să dorm ın
̂ astfel de locandă
rupestră . Trebuie să spun că ceva similar cu alte
locuri (Capadocia, sau zona Tabriz din Iran, sau
Armenia) locuitorii troglodiț i ,,construiau” prin
excavare. Acolo ın
̂ spațiul recuperat țineau animalele,
acolo erau ateliertele, acolo gă teau, acolo dormeau.
Bisericile erau de asemenea să pate ın
̂ munte. In oraș ,
sus pe culme sunt biserici adevă rate (gotice ș i
baroce). A fost un mare scandal al cetă țenilor care au
respins proiectul mega de restructurare a principalei
vă i (este o ravenă ) care fă cea harcea parcea din situl
istorico-troglodit. Troglodiții au primit case ın
̂ tr-un
nou cartier al oraș ului. Arhitecții au intrat ın
̂ pâ ine,
astfel ı̂ncâ t acum sunt o puzderie de hoteluri ș i
restaurante (ın
̂ subteran, fireș te).

Palazzo Gattini (luxury hotel) din același cartier, Sasso Caveoso

Hotelul Basiliani

Hotelul Palazzo Degli Abati
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PROIECTE ȘI BENEFICIARI

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

A

apărut și în România, și s-a dezvoltat continuu în ultimii

ani, un fenomen care marchează normalitatea societății – o mișcare
binevenită de a facilita dialogul între CREATORI (proiectanți, designeri,
artiști din toate genurile), AUTORITĂȚI (manageri, primării, avizatori) și
PUBLIC (beneficiari, investitori, simpli membri ai comunității).
Este vorba de evenimente publice, tot mai oficiale și cu ecou
crescând în mass-media, pe parcursul cărora actori din cele trei
categorii, în general cu puțin timp liber la dispoziție, au prilejul să se
întâlnească între ei sau măcar să vină în contact cu studii, proiecte, rezultate recente în domeniu, spre a
deveni mai avizați în ceea ce fac – iar când e vorba despre responsabili din instituții decidente în viața
socială și economică a societății, este chiar esențială competența de apreciere/ evaluare/ reechilibrare a
propunerilor urbanistice !! Pentru că toate investițiile din fonduri publice sau private în spații publice
grevează pe decenii, poate secole, respectivul organism urban.
Este un progres pentru toată lumea faptul că devin tot mai vizibile „Bienalele de arhitectură”, pe
orașe mari/regiuni/zone specifice, „Expoziții ale școlilor de arhitectură” (cu proiecte de diplomă, rezultate
ale unor cursuri de vară, burse, etc.), apoi prezentări ale firmelor producătoare de materiale de construcții
și servicii de amenajări (interioare, urbane, peisagistice).
Dincolo de interese strict comerciale, este vorba mai ales despre:
- Grija și respectul față de patrimoniul valoros, foloasele remarcabile ce pot veni din relația
inteligentă a contemporanilor cu moștenirea lor culturală.
- Utilizarea în interesul dezvoltării comunității – amenajarea spațiului de viață în așa fel încât să
favorizeze solidaritatea locuitorilor, buna lor relație cu mediul construit, cu resursele existente, cu natura !
Există numeroase exemple de spațiu urbanistic foarte reușit, atrăgător și pentru cei de altă cultură, rezultat
din relația economicoasă cu mediul în care s-a construit și cu resursele limitate – tocmai din faptul că
nevoile de locuire și viață productivă au găsit forme minimale și rezolvări nepretențioase într-un sit
deficitar în resurse...
Aceste aspecte sunt prezente implicit și în actuala expoziție „PROIECTE ALE FACULTĂȚII DE
ARHITECTURĂ A UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET”, deschisă la Centrul de Informare Turistică a Primăriei
Municipiului Sibiu. Expoziția cuprinde proiecte ale studenților din anii II-V și proiecte de diplomă ale
promoției 2016 a Facultății de Arhitectură din „Spiru Haret”.

Faptul că secțiunea proiectelor de urbanism se intitulează „Înțelegând orașul. Analiză, critică și
scenarii de dezvoltare” este un semnal pentru cei vizați/interesați în descifrarea sfidărilor unei gestiuni
onorabile a spațiului urban !
Cu toții ar trebui să fim atenți la mediul nostru de viață, deci și să urmărim analizele pertinente
făcute de specialiști, să folosim ocaziile de a sprijini autoritățile în buna cunoaștere și dezbatere a
problemelor comunității. Expoziția marchează încă un an în care, dincolo de cursurile și atelierele
obișnuite, grupe de studenți-arhitecți vin la Sibiu să-și continue studiul și practica urbanistică, pe zone cu
istorie urbană specifică, deci cu viață și locuire segregate în materia aparent amorfă a construcțiilor și
spațiilor publice/ semiprivate/ private...
Este remarcabil că studenții anului final au cercetat locuri extrem de diverse, din întreaga țară și din
toate mediile construite sau naturale, spre a-și amplasa proiectul de diplomă, iar tematica acestor proiecte
este de mare varietate. Iată trei paliere pe care putem evalua munca lor de foarte tineri specialiști și
calitatea îndrumării profesorale:
- Locurile, siturile din România și chiar din alte câteva țări sunt așezări concrete, cu problemele lor
specifice, ceea ce favorizează soluții foarte elaborate, și exemple de rezolvare arhitectural-urbanistică în
orașe foarte mari/ foarte mici/ stațiuni montane și marine/ saline/ locuri memoriale, etc.
- Sunt exemple de reflecție asupra spațiilor urbanistice de azi, cu cerințele și idealurile comunității
contemporane, dar și o diversitate de gândire în spinoasa problemă a relației vechi-nou. Un bun exemplu
este propunerea de centru cultural sub zidurile cetății medievale Sighișoara, cu muzeu municipal și alte
spații de care orașul duce lipsă, și care se așează remarcabil în sit – ca un soclu arhitectural, cu volume pline,
în dispunere oblică, dar și zone puternic vitrate, ca un dialog subtil cu suprafețele masive multicentenare
ale fortificațiilor și imobilelor medievale.
- Proiectele de construcții și studiile urbanistice interdisciplinare sunt și un prilej de evaluare prin
comparație a soluționării acelorași programe în situri diferite – exemple pentru primari, administratori,
conducători de agenții de stat, avizatori, și nu în ultimul rând, investitori, mai ales privați, care se simt
uneori „eliberați” de constrângerile reglementărilor naționale și locale, care trebuie să gestioneze
complexul fenomen urbanistic – înăuntrul localităților, dar și în peisajul extravilan, la fel de fragil ca și
agregat cultural !!
Felicitări Facultății de arhitectură de la „Spiru Haret” București și filialei Sibiu a Uniunii Arhitecților,
care ne-au oferit această expoziție-eveniment !
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INVERS

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

Î

n cursurile de creativitate pentru eficientizarea muncii apare și recomandarea de a pune

problemele invers – ca metodă de ieșire din impas, de rezolvare a unei sarcini punctuale.
În viața socială și politică a vremilor noastre, a continentului nostru, poate deveni o metodă fertilă de
analiză a situației strict actuale:
- Bulversări ale tratatelor internaționale, inclusiv a celor militare.
- Spionaj între aliați, evident pe prezumția de joc dublu.
- Războaie asimetrice,neconvenționale, cu influențare prin mass-media, inclusiv prin mediul
virtual. Aici cuprind și mondiala inepție a „corectitudinii politice”, care se dovedește pe zi ce trece un virus
psiho-politic introdus în lumea Vestului de către oculta comunist-mafiotă condusă de ruși !! (și pregătit cu
mult înainte de a „pierde” războiul rece...)
- Campanii uriașe de impunere a unor lideri dubioși, în stare să compromită zeci de ani de
construcție social-politică, sau a unor produse și servicii total neconforme, parcă destinate dezagregării
societății (vezi ingineriile financiare...)
- Utilizarea de vectori umani, „adormiți” timp de zeci de ani tocmai în sânul societăților-țintă.
- Manipularea unor masse de milioane de migranți – cu ținta exclusivă Europa de Vest...
Iată deci o listă (doar preliminară !) cu fenomene politice-economice care, oficial, exprimă o poziție,
dar în subsidiar și în adevăr, situația e perfect INVERS :
1. Se proclamă că Germania este motorul economic al Uniunii Europene (drept care își și permite
fasoane de lider...). La o analiză a structurii producției sale de bază, preponderentă în generarea PIB-ului
național, rezultă că avem de-a face doar cu sectorul „automotive”. Dar acesta este un complex producător de
„jucării pentru adulți” (așa cum zone întregi din statele sudice ale SUA produc mai ales gadjeturi și softderivate...) – jucării care exprimă în fond o atitudine regresivă, nestrategică pentru orice economie,
nesustenabilă, a unei industrii care se opune nativ progresului real al unei societăți care se proclamă de
secol XXI... În aceeași idee, închipuiți-vă o lovitură geo-strategică aplicată industriei bazate pe fosile din UE
și din alte țări dezvoltate, care poate redefini prioritățile a cca 2 miliarde de oameni, astăzi îndestulați și cu
pensii asigurate...
Păi în maxim câteva luni, toată această industrie, pe verticală și pe orizontală, se va prăbuși fără
drept de apel !! „Succesele” cu explorări disperate ale zăcămintelor fosile de adâncime sau ale gazelor de
șist sunt doar o prelungire a agoniei unui sistem industrial expirat – așa cum și de partea ruso-arabă, pariul
pe energia fosilă este un faliment anunțat/garantat !! De aici și zvârcolirile apocaliptice ale celor două
tabere inepte, invers „preocupate” de binele propriilor cetățeni...

Și pentru că în acest ziar s-a mai vorbit de orientarea „monoindustrială” a urbei noastre, puteți să
faceți un exercițiu de imaginație, pentru eventualitatea crizei perfecte a industriei automotive – Sibiul ca
oraș-fantomă, cum vedem prin filmele cu așezări miniere din Vestul sălbatic...
2. Se proclamă că o societate avansată nu mai are nevoie astăzi de religie, credință și biserică. Asta
exclusiv în aria creștină a planetei !! Nici un alt grup de popoare/națiuni din lume nu și-a mai propus un
asemenea „program” civilizațional !!

Că situația e taman invers ne-o arată involuția cultural-spirituală

a acestor societăți – ceea ce pun ele în locul sacrului este religia banului, a violenței, a destrăbălării cu orice
preț și la vârste cât mai coborâte, deci religia bunului plac și a „drepturilor” civice fără obligații, fără
responsabilități... E normal ca hoardele de spălați pe creier să preia toate aceste poncife, pentru că nu au
minimele cunoștințe de istorie – din istoria imperiilor se știe că „pâine și circ” este rețeta sigură către
prăbușire !!
3. Ni se spune că revoluția tehnologică a fost calea cea bună spre asigurarea întregii populații cu cele
necesare unei vieți decente. Este invers !! Acest tip de dezvoltare industrial-agrară a dus la dezechilibre
cumplite pentru mediul ambiant – extragerea poluantă a mineralelor, distrugerea pădurilor și apelor
potabile, degradarea ireversibilă a solului agricol pe suprafețe cât ale unor țări europene, etc.
Se poate constata că „visul bunăstării generale” este un de fapt coșmar – ca să fie abundență în
magazine, minunata lume nouă a coborât ștacheta calității, de la alimente din agro-zootehnie forțată,
medicamente-otrăvuri, până la obiecte și mașini cu garanție tot mai mică și cu producție de tip sclavagist în
țările lumii „a treia”...Ah, dacă doriți calitate mai înaltă, vă faceți credite până la adânci bătrâneți, doar de-aia
v-am asigurat tot mai multe spitale și pensii (pe care le plătiți cu vârf și îndesat...)
4. Se proclamă că sistemul pieței de muncă post-industriale este super-reglat și eficient. Păi atunci
de ce crește șomajul în țările nordului european (alea care vor o U.E. cu două viteze...), de trebuie să importe
lucrători la jumate salariu din țările ne-reglate ?? Sau de ce șomajul în rândurile tineretului a ajuns la 30% în
Italia și la 45% în Spania – cifre monstruoase, care probează că societatea „grijulie” își repinge proprii tineri
de pe piața muncii și le amanetează viitorul !! Aici se vede cât de fragil este aranjamentul cu imigranții din
Europa de Est, pe salarii mai mici decât normal, și cum se poate prăbuși totul în câteva luni de criză !!
5. Ni se tot flutură succesele societăților avansate (tehnologic-gadjetăresc...) în „procesul de
integrare” a minorităților. Domnilor, e tocmai invers !!! Și nu de azi, de ieri, ci de generații întregi... Or fi fiind
câteva zeci de mii de familii obediente la sistemul societal din vestul Europei, dar milioanele de aduși/veniți
din fostele colonii engleze, franceze, olandeze, belgiene și olandeze, mai ales după al doilea război mondial,
trăiesc în comunități închise, paralele cu cele ale populației băștinașe !! Bombe sociale cu ceas...
Iar ca să vorbim despre cei mai acerbi critici ai „sistemului capitalist” – rușii au tendința să evite
unele dintre capcanele de mai sus. Dar numai pentru a o lua pe scurtătura către dezastru !!!
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O stradă din centrul Oradei
va fi reabilitată

P

rimarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan a anunţat că în acest

an vor continua lucrările de reabilitare a faţadelor în centrul istoric, nu
mai puţin de 18 clădiri de pe strada Vasile Alecsandri urmând să fie
renovate pe exterior până în anul 2017, într-un proiect pilot al primăriei.
"Strada Vasile Alecsandri va fi o prioritate anul acesta pentru noi.
Intenţia este ca până în primăvara anului viitor, sau în vară cel târziu, toate
imobilele de pe această stradă să fie reabilitate. E un parteneriat cu
proprietarii sau cu chiriaşii de acolo de genul primăria face strada, ei fac
faţadele. Pentru că fac faţadele coordonat, îi vom scuti de chiria pe terase,
o perioadă de timp, aceasta este oferta primăriei. Şi atunci ar trebui ca
anul viitor, în iulie, strada să arate bine: să fie o stradă pietonală, cu un pavaj de calitate şi cu toate faţadele
reabilitate", a declarat primarul Bolojan.
Transformarea străzii Alecsandri în zonă pietonală este un proiect-pilot al primăriei, fiind o hotărâre
aprobată în Consiliul Local. În vederea reabilitării faţadelor, Instituţia Arhitectului Şef a purtat discuţii cu
toţi proprietarii celor 18 de clădiri, din care trei sunt monumente istorice. În urma discuţiilor, s-a ajuns la o
înţelegere cu proprietarii, care urmează să fie transformată în contract în cursul lunii iunie, deja o
procedură formală, a precizat primarul.
Primăria Oradea va realiza proiectele tehnice pentru reabilitarea faţadelor şi va asigura dirigenţia de
şantier, proprietarii urmând să reabiliteze clădirile pe cheltuiala lor. De asemenea, conform acestei
înţelegeri, proprietarii vor beneficia de scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani, iar cei care au terase nu
vor plăti taxe de ocupare pentru acestea timp de 3 ani.
Licitaţia pentru lucrări ar urma să aibă loc în toamna acestui an, iar până în luna iulie a anului 2017
lucrările să fie încheiate. Partea de pavaj va fi realizată de Primăria Oradea din bugetul local, urmând să se
deconteze din bani europeni, prin Programul Operaţional Regional. Acest model de reabilitare al unei
întregi străzi, dacă va reuşi, ar putea fi aplicat în anul 2018 şi pentru transformarea unei alte străzi în
pietonală, anume strada Aurel Lazăr, situată în apropierea pietonalei Republicii. Partea de pavaj va fi
realizată de Primăria Oradea din bugetul local, urmând să fie decontată din bani europeni, prin Programul
Operaţional Regional.
Primăria mai lucrează, în acest an, la reabilitarea a patru clădiri mari de patrimoniu, anume Palatele
Apollo, Stern, Miska-Moskovici şi o clădire a Episcopiei ortodoxe, care, fiind clădiri destul de complicate, nu
vor fi terminate anul acesta, ci anul viitor. Municipalitatea pregăteşte proiecte cu fonduri europene pentru
reabilitarea clădirii Colegiului "Mihai Eminescu", aşteptând să se finalizeze ghidurile pe POR şi pe fonduri
transfrontaliere. În ce priveşte reabilitarea clădirii Darvas-La Roche, viitor Muzeu Art Nouveau, primarul a
menţionat că se va realiza tot prin fonduri europene, probabil prin anul 2019.
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Şase biserici din Oradea

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

au fost restaurate

Ş

ase biserici din Oradea şi trei din Ungaria au fost reabilitate pentru a fi introduse în circuitul

turistic în cadrul unui proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor - Hajdu Bihar, derulat, timp
de aproape trei ani, de Primăria Oradea cu fonduri transfrontaliere de 1,7 milioane de euro.
Potrivit comunicatului remis de Primăria Oradea, în mod concret au fost vizate şi realizate
reabilitarea, restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a şase biserici din Oradea: Biserica cu Lună,
inclusiv filiile Buna Vestire şi Sfântul Duh Mângâietorul, Biserica Romano-Catolică din Cetatea Oradea,
Biserica Reformată 'Oraşul Nou', Bazilica Romano-Catolică 'Înălţarea Fecioarei Maria' şi trei biserici din
Ungaria.
Ultimele lucrări din proiect s-au finalizat, în luna iunie, prin reabilitarea faţadei estice la Bazilica
Romano-Catolică din Oradea, aceasta din urmă aflându-se în prezent într-un amplu proces de reabilitare.
Este cel mai mare edificiu romano-catolic din ţară, ce găzduieşte una dintre cele mai monumentale orgi din
ţară, donată la 1780 de împărăteasa Maria Teresa, instrument care are nevoie şi acesta de restaurare.
Încheierea acestor lucrări marchează astfel finalizarea proiectului, început la 1 septembrie 2013 - până la
30 iunie 2016, cu titlul 'Punţi crişene - Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor - Hajdu
Bihar', finanţat prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 20072013. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.709.385 euro, din care valoarea eligibilă aferentă
Municipiului Oradea a fost de 1.393.263 euro. Contribuţia Primăriei Municipiului Oradea: 20,60% din
valoarea eligibilă, la care se adaugă cheltuielile neeligibile. Contribuţia FEDR: 79,40% din valoarea
eligibilă.
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Credit de 20 milioane euro

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

pentru reabilitarea spaţiilor dintre blocuri

C

onsiliul Local Municipal Arad a încheiat miercuri un contract privind luarea unui credit de 20

milioane de euro, semnatarii documentului fiind directorul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD) pentru România, Matteo Patrone şi primarul oraşului, Gheorghe Falcă. Împrumutul
este destinat finanţării proiectului "Regenerare urbană a spaţiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza
Mureş, Confecţii, Micălaca, Vlaicu şi Centru, inclusiv zona protejată a municipiului Arad", care va începe
anul viitor, termenul de execuţie fiind de trei ani. Valoarea totală a proiectului este estimată la 50 milioane
de euro.
Valoarea totală a investiţiilor prevăzute a se realiza în cadrul programului de modernizare a
cartierelor arădene este estimată la circa 50 milioane de euro, din care 20 milioane euro obţinuţi dintr-un
împrumut de la BERD. Proiectul privind regenerarea urbană este al treilea mare proiect din municipiul
Arad şi ca dimensiune şi ca importanţă. El se adresează cartierelor de blocuri, unde avem peste 60.000 de
locuitori. Prin acest proiect, ne propunem să fluidizăm traficul auto dintre blocuri, să realizăm un număr
importat de parcări, pe o suprafaţă de peste 230.000 de metri pătraţi, să realizăm peste 40 de kilometri de
trotuare. De asemenea să refacem şi să reamenajăm circa 7 hectare de spaţii verzi, iar pe o suprafaţă de
14.000 de metri pătraţi vom realiza locuri de joacă pentru copii, cu regim închis", a declarat Gheorghe Falcă.
Potrivit acestuia, proiectul tehnic va fi finalizat în septembrie 2016. "Proiectul începe cu o finanţare
locală şi a BERD. Sper că proiectul ethnic se va finaliza în luna septembrie a acestui an şi sperăm ca în
primăvara-vara anului viitor să avem constructor, să putem începe această lucrare importantă. În cadrul
acestui proiect, pentru prima dată în istoria Aradului, vom avea 9 parcări supraterane, astfel încât confortul
cetăţenilor din zonele de locuit să fie unul bun. Constructorul va prezenta timpul de execuţie, noi estimăm
să avem maximum trei ani", a menţionat primarul municipiului Arad.
El a spus că pe lângă respectivul împrumut, BERD a oferit 300.000 de euro ca sprijin pentru
realizarea proiectului tehnic. În ceea ce priveşte rambursarea creditului, aceasta se va face, potrivit
înţelegerii cu BERD, în 18 rate semestriale, termenul final fiind 18 iunie 2028.
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ȘTIRI COMENTATE

de la arh. Dorin BOILĂ
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D

in aceste exemple de accesări și cheltuiri cu folos ale banilor cuveniți din

fondurile europene de dezvoltare se vede clar că administratorii și avizatorii localităților
noastre au ratat enorme oportunități!! Începând cu 2008, am fi putut îngloba în structuri
durabile miliarde de euro nerambursabili, care s-au pierdut definitiv. După cum involuează
situația politică-economică din Europa și împrejurimi, aceste fonduri vor scădea sau vor lua
alte destinații...
Ce ar trebui să concluzionăm ? Ca breasla arhitecților-urbaniștilor-peisagistilor
trebuie să-și perfecționeze un sistem de lobby pe lângă administratori/primari/avizatori,
spre a oferi consultanță pe strategii și tactici durabile, indiferent de mărimea localității și
indiferent de importanța siturilor amenințate !! Este inadmisibil ca majoritatea comisiilor
de planificare-strategie-dezvoltare din consilii județene, consilii locale, primării, GAL-uri,
etc. să nu cuprindă măcar doi arhitecți, urbaniști, peisagiști !!
Conducerile UAR și OAR pot să-și propună planuri mai agresive vizavi de autoritățile
locale...

Arh. Dorin BOILĂ.

SFÂRȘIT
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

