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SEMNAL 1

Arhiva foto a UAR

tehnoredactare: Ana DONȚU

Tipuri de documente. Arhiva (în curs de constituire) este alcătuită din mai multe secțiuni: o serie
de fotografii și alte documente (desene, materiale documentare, etc.) în legătură directă cu revista
Arhitectura; o serie de albume de format 31,5 x 42,5 cm conținând planșe cu fotografii alb-negru (din cadrul
Bibliotecii) și alte albume de formate diverse; o serie de planșe format aproximativ 22 x 31 cm, conținând
fotografii alb-negru; o serie de negative pe sticlă (de tipuri diferite); o serie de alte fotografii grupate în
plicuri; o serie de negative alb-negru și color; o serie de diapozitive color.
Conținut. Subiectele tuturor acestor categorii sunt variate: obiective de arhitectură veche (situri
arheologice, arhitectură medievală) sau aparținând perioadei moderne, ilustrate prin imagini de ansamblu,
vederi aeriene sau detalii de arhitectură; obiective de arhitectură promovate sau premiate cu diferite ocazii;
artă monumentală; machete de arhitectură și proiecte; planșe de concurs; fotografii din cadrul unor
evenimente, etc. Acumularea de material vizual nu a păstrat în timp o grupare tematică riguroasă, nici una
dintre secțiuni neaflându-se în stare intactă în raport cu organizarea inițială.
Datare. Cu foarte rare excepții documentele datează din primii ani ai constituirii Uniunii
Arhitecților (1953) și până după 1990, cele mai multe fotografii fiind realizate începând cu sfârșitul anilor
'50 și până la jumătatea anilor '70.
Autori. Între primii fotografi autori poate fi menționat Stașek Corvin, fotograf profesionist de
naționalitate cehă, născut în 1903. Înainte de a fi angajat al uniunii arhitecților și al CSAC (1957) Stașek
Corvin lucra din 1919 ca fotograf profesionist (Foto Adele Bacău, 1919-1925, Foto Glob Academiei, Foto
Victoria Curtea de Argeș/ București 1946-1954, Atelier fotografic Medgidia 1954-1955 ș.a. ). Alți autori
fotografi principali: Florentin Oiță, Gheorghe Dumitru.
Stadiu actual. O parte din documentele aparținând arhivei fotografice au fost scanate (cele în
legătură directă cu revista Arhitectura), altele sunt în curs de scanare (albume 31x42,5 cm și planșe 22x31
cm). Procesul de scanare a fost precedat de aducerea într-o stare cât mai bună a documentelor și de
identificarea și ordonarea acestora. Aceste acțiuni au fost însoțite de inventarierea digitală a documentelor,
obținându-se o corespondență exactă între documentele digitale și documentele fizice.

SEMNAL 2

ZILELE CULTURII URBANE la "Uzina de apă"

tehnoredactare: Ana DONȚU

Suceava, ediţia a V-a

PATRIMONIUL CONSTRUIT ÎNTRE AUTORUL ANONIM ȘI PERSONALITĂȚILE MAJORE
(extras din textul cererii de finantare din fondurile timbrului de arhitectura pentru proiecte culturale si
itinerare expozitii gestionate de OAR)
Pentru a continua obiectivele generale ale acțiunilor culturale din anii
2011- 2015, se propune desfăşurarea unui proiect cultural, în jurul datei de 12
august 2016 (data ce marchează împlinirea a 100+4 de ani de la darea în folosinţă
a Uzinei de apă). Considerăm că prin aceste proiecte culturale, realizate mai ales
într-un spațiu cu valoare arhitecturală recunoscută, se consacră vocația pentru
patrimoniu a Uzinei de apă și a evenimentului principal anual „ZILELE CULTURII
URBANE “.
Ediţia a V-a, din 2016, având ca temă : PATRIMONIUL CONSTRUIT ÎNTRE
AUTORUL ANONIM ȘI PERSONALITĂȚILE MAJORE își propune să puna în discuție
problema autorului necunoscut în arhitectura în raport cu marile personalități
creatoare de patrimoniu.
Ediția de anul acesta aduce în prim plan personalitatea deosebită a
arhitectului GM Cantacuzino pe care îl consideram reprezentativ pentru acest
subiect. Despre G. M. Cantacuzino se poate poate vorbi doar în termeni de
arhitectură cultă, dar acesta a scris remarcabil despre arhitectura cu autor
anonim, arhitectura populară autentică și a fost un mare admirator al peisajului
cultural autohton. Prefigurarea soluțiilor asupra salvării patrimoniului vernacular
și asupra situației critice actuale, în care se află acesta, poate să înceapă de la ideile
unui vizionar care a căutat mereu "izvoare și popasuri " prin ceea ce a scris și a
făcut în arhitectură.
Dincolo de această preocupare pentru salvarea unui patrimoniu constituit
ediția de anul acesta dorește să evidențieze și surprinzătoarele aspecte actuale ale
fenomenului arhitecturii fără autor, care anulează sensul primar al vernacularului
sau absența / lipsa unor mari personalități ale arhitecturii din dialogul public.
Vom încerca să răspundem prin prezentările din conferință și expoziție și prin
dezbateri la întrebări și probleme cum ar fi :
-Se mai poate vorbi astăzi de autor anonim în arhitectură, în condițiile în
care doar arhitectura de interior și câteva intervenții minore fac excepție de la
Legea 50 de autorizare a construcțiilor ?
-Să fie vorba doar de autorul anonim mascat în spatele autorilor „de
complezență”, fenomen care a devenit un fenomen generalizat în România construcțiilor de tip „rurban”...cu
toate eforturile pe care le face OAR pentru a-l stopa ?
- Este arhitectura produsă de arhitecți ? Cine și în ce măsură poate influența produsul de arhitectură?
- Cum mai poate fi salvat patrimoniul vernacular din România ?
- Star system-ul în arhitectură vs. autorul anonim
În cadrul spațiului Uzinei de apă se vor prezenta în paralel două expoziții : “IZVOARE ȘI POPASURI “
sau despre autorul anonim în arhitectură, care parafrazează titlul cunoscutelor scrieri ale lui
G.M.Cantacuzino și GEORGE MATEI CANTACUZINO - UN MODERNIST HIBRID / George Matei
Cantacuzino – a Hybrid Modernist și lansarea cărții cu același nume în limba română, ce va apare la
Editura Simetria, arhitect Dan Teodorovici; expoziția va include desen și pictură de G.M.
Cantacuzino prezentate de Ilinca Cantacuzino .

CONFERINȚA cu tema : “PATRIMONIUL CONSTRUIT ÎNTRE AUTORUL ANONIM ȘI
PERSONALITĂȚILE MAJORE va fi urmată de o dezbatere a temei în cadrul unei mese rotunde împreună cu
invitații. Prin selecţia expunerilor din cadrul conferinţei se urmăreşte abordarea temei sub aspectele ei
teoretice cât şi practice. La conferinţă vor fi invitaţi specialişti dar şi doctoranzi /studenţi în cicluri
superioare cu preocupări în tematica propusă.
Prezentările rezervate în cadrul conferinţei furnizorilor de materiale și tehnologie de constucții, vor
încerca să elimine rupture față de „momentul sponsorilor”, întâlnit la multe conferinţe de arhitectură şi
crearea unui dialog real între participanţi.
La sfârșitul conferinței se va prezenta în premieră filmul documentar - Letters of Longing:
Romania's Forgotten Modernist GM Cantacuzino de George Rowell, nepotul arhitectului (acest eveniment
conex este de asemenea inclus în expoziția monografică G.M. Cantacuzino finantată din fondurile pentru
itinerare expoziții )
Sunt propuse de asemene evenimente deja consacrate în edițiile anterioare :
- Eveniment muzical în spațiul neconvențional al Uzinei care valorifică deosebitele calități acustice
ale rezervoarelor Uzinei.
- Celebrarea aniversării „Uzina de apă” la 100+4ani
- Ziua porţilor deschise la “Uzina de Apă pe parcursul zilei de duminică Uzina de apă urmează sa fie
deschisă pentru vizitarea obiectivului şi a expoziţiilor. Se vor face un sondaj de opinie şi o conferinţă de
presă.
Se va organiza și un schimb de experienţă, devenit tradiţional, între participanţii la proiectele
culturale iniţiate de către Uzina de apă în anii 2011 /2016 cu prezentarea de proiecte similare la care au
participat în activitatea proprie.
De asemenea se va face împreună cu invitații o deplasare în împrejurimile Sucevei, obiectivele ce
vor fi vizitate urmând a fi selectate pentru a ilustra tema generala pusa în discuție.
Proiectul se adresează în principal arhitecților. De asemenea se adresează locuitorilor,
administrațiilor locale și județene din județele în care este constituită filiala Nord-Est, Suceava și Botoșani.
Aceştia din urmă vor fi informaţi despre proiect şi obiectivul acestuia prin intermediul mass-media dar și
prin dezbaterile care vor fi organizate cu aceasta ocazie. Materialele promoţionale şi rezultatele proiectului
vor fi prezentate în aşa fel încât să aibă un impact cât mai mare la nivel local si prin stimularea aprecierii şi a
interesului publicului larg pentru arhitectura.
Se are în vedere si sensibilizarea detinatorilor de patrimoniu vernacular. Educarea micilor
proprietari în Romania poate să mai salveze ceva din acest patrimoniu. Chiar ideea acestui proiect a plecat
de la o asociere culturală neasteptată care constă într-o pensiune familială din Bretania, amenajată într-un
fost grajd vechi, de piatră, dar cu o mobilă urbană de anii '70, refuncționalizarea fiind făcută foarte bine de
niște neprofesioniști. Gazdele au pus la capul patului și un volum de poezii de Edgar Allan Poe….. Poate
aceasta este șansa unei valorificări superioare a arhitecturii vernaculare: încadrarea într-o altă
dimensiune culturală și nu perimarea ei prin intervenții mimetice și de artizanat.
După finalizarea programului de anul acesta ZILELE CULTURII URBANE la "Uzina de Apă"- Suceava
se va putea vorbi de o continuitate a evenimentului iar caracterul de permanenţă va depinde de calitatea și
actualitatea temelor propuse în fiecare ediție .

PLAN DE ACTIVITĂȚI ȘI CALENDAR

A.
Deschidere publică a evenimentului ZILELE CULTURII URBANE la "Uzina de apă"- Suceava ediţia a V-a cu tema: PATRIMONIUL CONSTRUIT ÎNTRE AUTORUL ANONIM ȘI PERSONALITATILE MAJORE
(12.08.2016)
- Vor fi invitaţi oficiali ai OAR, UAR, RUR, arhitecţi, oameni de cultură, reprezentanți ai administrației
locale, sponsori furnizori de materiale de construcții, etc.
- Va avea loc vernisarea şi prezentarea celor doua expoxiții ce ilustrează tema bipolară a
evenimentului :
1.“IZVOARE ȘI POPASURI “ sau despre autorul anonim în arhitectură – arh. Constantin Gorcea
2. GEORGE MATEI CANTACUZINO - UN MODERNIST HIBRID / George Matei Cantacuzino – a Hybrid
Modernist și lansarea cărții cu același nume în limba română, arhitect Dan Teodorovici; desen și pictură de
GM Cantacuzino prezentate de Ilinca Cantacuzino. (eveniment conex finanțat din fondurile pentru itinerare
expoziții ).
- Prezentarea evocării - G.M. Cantacuzino la Suceava – arh. Ion Andriu.
- Moment de socializare care va da posibilitatea participanţilor să discute pe marginea temei
abordate.
- Eveniment muzical în spațiul neconvențional al Uzinei.
- Celebrarea aniversării „Uzina de apă” la 100+4ani.
B.
Conferinţa cu tema “PATRIMONIUL
PERSONALITATILE MAJORE (13.08.2016)

CONSTRUIT INTRE AUTORUL ANONIM SI

- Conferinţa va fi încheiată de o dezbatere, masa rotundă.
- Se vor face prezentări intercalate în cadrul conferinţei ale furnizorilor de materiale și tehnologie de
constucții, sponsori ai evenimentului.
- Premiera filmului documentar - Letters of Longing: Romania's Forgotten Modernist GM
Cantacuzino de George Rowell (eveniment conex finantat din fondurile pentru itinerare expozitii )
C.

Ziua porţilor deschise la “Uzina de Apă” (14.08.2016)

- Schimb de experienţă între participanţii la proiectele culturale iniţiate de către Uzina de apă în anii
2011 /2016 cu prezentarea de proiecte similare la care au participat în activitatea proprie.
- Deplasare în imprejurimile Sucevei pentru a vizita obiective ce ilustreaza tema generală pusă în
discuție.
Expozițiile vor fi deschise publicului și în perioada urmatoare pana la 31.08.2016 după programul
obișnuit al Centrului.
Coordonator proiect cultural
arh. Constantin Gorcea

SEMNAL 3
tehnoredactare: Ana DONȚU

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor
Reprezentanții Uniunii Arhitecților din România

Reprezentanții UAR
pentru procesul de codificare a legislației
din domeniile amenajării teritoriului,
urbanismului și construcțiilor
Uniunea Arhitecților din România este
onorată să fie implicată în procesul de elaborare a
Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului
și Construcțiilor, prin participarea la lucrările
comisiei de specialitate.
Reprezentanții Uniunii Arhitecților din
România în Comisia pentru elaborarea
proiectului de cod sunt arhitecții: Doina
Bubulete, Gheorghe Pătrașcu, Dan Agent.

SEMNAL 4

„Stratificazioni Urbane”

tehnoredactare: Ana DONȚU

cu participarea arhitecților români

Î n perioada 23 -31 iulie 2016 a avut loc
a XXV-a Expoziţie Internaţională a Asociaţiei de
Arhitecţi Artişti Italieni «Ligne et Couleur» cu
tema «Stratificazioni Urbane» in Chiostro del
Palazzo dei Minoriti, Catania, unde participă ca
invitaţi şi arhitecţii români Mona Edulescu,
Sorin Groseanu, Daniela Mihăilescu şi Marina
Nicolaev.
Associazione Architetti Artisti «Ligne et
couleur» este în parteneriat cu asociaţia
franceză « Ligne et Couleur » din Paris, înfiinţată
în 1881 cu titlul «Les Amants de la Nature» şi
mai târziu în 1935, reintitulată

«Ligne et

couleur» care are ca preşedinte de onoare pe
renumitul arhitect Pierre Parat.
Asociaţia «Ligne et couleur» din Paris
mai are asociaţii similare în Germania, Anglia,
Scoția și Polonia.
«Ligne et Couleur» este alcătuită doar din
arhitecţi care sunt în acelaşi timp pictori
graficieni şi sculptori şi organizează o dată pe an
un salon internaţional la Paris.
În ţara noastră, arh. Marina Nicolaev în
calitate de membră a «Ligne et couleur» Paris şi
a Uniunii Artiştilor Plastici din România, a
organizat în 2008 şi 2010 două saloane
internaţionale de arhitecţi artişti sub titlul de
«Salonul Internaţional Artis» în parteneriat cu
«Ligne et couleur», U.A.P. şi Asociaţia culturală
«Omnigraphies».
Grupul de Arhitecţi Artişti Români
prezent la acest salon este condus de Marina
Nicolaev, arhitect, artist plastic şi jurnalist.
De asemenea, arh. Marina Nicolaev este
invitată în acest an şi la a II-a Ediţie a Festivalului
«Montmeyan en PoéVie» din sudul Franţei unde
va recita din ultimul său volum de poezii
publicat în Franţa «Corps de l'absence».

SEMICENTENAR DUILIU MARCU 1966-2016

SEMNAL 5
tehnoredactare: Ana DONȚU

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ

Vernisajul expoziției omagiale,

Semicentenar Duiliu Marcu 1966-2016,
a avut loc joi 21 iulie, la ora 18.00,
la sediul Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR,
din str. Jean Louis Calderon, nr. 48.

Expoziția va fi deschisă în perioada 21 iulie - 30 august.
Cei interesați pot urmări înregistrările video ale evenimentului, realizate de arh. Lucian
MIHĂIESCU, la linkul următor: https://we.tl/UtyH8w4ynW

INFO 1
Text&video de Ana DONȚU
Foto de arh. Mircea Ț IBULEAC

C

„
asa cu blazoane” din comuna
Chiojdu, județul Buză u, a fost achiziționată de
Uniunea Arhitecților din Româ nia ın
̂ 2009,
fiind monument istoric de importanț ă
națională . Casa a fost restaurată ș i ın
̂ data de
28 iunie 2016 a avut loc inaugurarea ei, cu
participarea unui grup numeros de persoane:
delegați din Bucureș ti, membri ai colectivului
de proiectare al obiectivului, coordonat de dl.
arh. Că lin HOINARESCU, dl. doc. arh. prof.
Corneliu Ioan BUCUR, dl. arh. Daniel SABAU,
p r e ș e d i n t e l e U n i u n i i N a ț i o n a l e a
Restauratorilor de Monumente Istorice,
doamna arh. Viorica CUREA, fost preș edinte al
UAR ș i a doamnei arh. Ileana TUREANU,
actual preș edinte al UAR.
In deschidere, domnul arh. Că lin
HOINARESCU, care s-a ocupat de restaurarea
Casei cu Blazoane, a vorbit despre istoria
achiziț iei ș i despre tot parcursul pâ nă la
restaurarea completă a casei, că reia i s-au
anexat două corpuri noi construite: „Corpul
acela nou, făcut de noi ca Centru de Informare,
ca să poată funcționa un complex cultural și
magazia din spate, care este organizarea de
șantier, gândită să rămână după ce se retrage
șantierul, ca stație pentru ateliere, pentru
practica studenților. Trebuie să amintesc
abnegația sătenilor care au donat mobilier
vechi, restaurat de un meșter restaurator bun.
Merite au avut toți, care au avut tăria să
deschidă proiectul și nu sunt puțini, dacă e să
amintesc echipa de arhitecți, fiul meu, Daniel,
care este prezent aici, soția mea care a făcut un
studiu pentru toată Muntenia și a găsit
documentul, inginerul Șandor Zoltan, Savu
Mihai, din proiectanți, pictorii restauratori,
conduși de Ion Chiriac, taina lemnului cu
meșterii care vor face și o demonstrație, absolut
imbatabili.” link video

Inaugurarea C.O.C.A. Chiojdu
Casa cu Blazoane

De asemenea un cuvâ nt de ın
̂ tâ mpinare
a

adresat invitaț i lor ș i doamna doctor

arhitect Viorica CUREA: „Pentru noi este un
moment absolut deosebit, se întâmplă mai rar
să vezi cu ochii tăi că s-a făcut ceva. S-a făcut
acest complex dintr-o ruină și datorăm aceasta
domnului arhitect HOINĂRESCU și tuturor
acelora care au fost menționați. Am ajuns în
acest moment, dar mai departe contează
foarte mult ce vom face și pentru aceasta
doamna președinte al Uniunii Arhitecților,
Ileana Tureanu, va trebui să preia și îi urăm
mult succes în a da viață acestui ansamblu.”
link video: https://we.tl/HdJv9jOKMh

Vizitarea casei a beneficiat de
comentariile deosebit de profesioniste ale
doamnei muzeografe Doina CIOBANU, care a
ținut publicul sub vrajă cu istoriile povestite ș i
multitudinea de informații pe care le-a putut
oferi. Cu o parte din ele puteți lua cunoș tință
accesâ nd urmă torul link:
https://we.tl/0HDeuq0qXE

Centrul de Informare

Partea culturală a evenimentului a fost
asigurată de că tredoc. arh. prof. Corneliu
Ioan BUCUR care a susț inut un discurs
a m p l u ș i d o c u m e n t a t l a C e n t r u l d e
Informare, unde a prezentat ș i câ teva dintre
că rțile sale, precum - Civilizația Mărginimii
Sibiului, - Identitate etnoculturală.Conștiință
națională și afirmare universală, - Etnologie și
etnomuzeologie românească la sfârșitul
secolului XX și începutul secolului XXI, Muzeul Astra.

„Un singur detaliu din această carte să
vi-l prezint, pentru că pe portalul celor două
intrări al Casei din Chiojdu, apare exact
același detaliu și anume dintele de lup. Pe
ferestrele casei din Tilișca 1866 sub forma
triunghiurilor isoscele, deopotrivă pe poarta
de intrare și pe canaturile ferestrelor. Ce caută
simbolul dintelui de lup pe spatele elementelor
arhitecturale care marchează spațiile
deschise? Este un apel la spiritualitatea
păgână precreștină, animistă, simbolizată
prin dinte de către lupul însuși, care era
totemul dacilor și al țăranului român, să le
păzească de spiritele rele orice spațiu
accesibil. Am găsit acest totem pe un frontal de
moară din Bihor, dar acolo a dispărut
reprezentarea tradițional simbolistă și a
apărut textul și textul spune ceea ce încifrează
simbolul: Păzește, Doamne, lăcașul acesta de
toată răutatea. Ce este monumentul din
Chiojd, ce sunt valorile acestea? Dovada
științifică a faptului că venim din
străfundurile istorice ale istoriei civilizației că
păstrăm încorporate în arhiva noastră
documentar științifică riguros etnografică
atributele vieții țărănești care a trecut de la
păgânitate prin creștinism și care a păstrat
toate însemnele reprezentative ale culturii
lor”.
link video: https://we.tl/sU9SdODhHW

Ca o completare a atmosferei de neuitat, peste Chiojd s-a abătut o ploaie care nea arătat o imagine interesantă de ansamblu. (link video).

linkuri foto: https://we.tl/M8fxLKGIND, https://we.tl/Ehh9dKTJAg
linkuri video: https://we.tl/uPAGFMCMV8

INFO 2

RESTAURAREA PALATULUI CHRISSOVELONI

d e a r h . M i r c e a Ț I B U L E A C
foto: Lucian TUDOSE ș i M. Ț IBULEAC

Lansarea Albumului - BNR - Iulie 2016
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moția pe care o citiți ın
̂ privirea ın
̂ grijorată a Cristinei Ț URLEA sau poziția

gâ nditoare a lui Gabriel TUREANU nu se pot ın
̂ niciun caz datora albumului. In opinia

mea, chiar dacă nu sunt un expert ın
̂ domeniu, este că nu au de ce să fie ın
̂ grijorați, deoarece
acest nr. 2 aparținâ nd Caietelor Patrimoniului
Arhitectural al BNR este o deplină reuș ită .
Este o lucrare care nu trebuie să
lipsească din biblioteca unui iubitor al
patrimoniului, chiar dacă nu este arhitect.
Sunt ın
̂ câ ntat să -l avem ın
̂ Biblioteca
Filialei, mai ales că nu este singurul. Datorită
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faptului că am avut plă cuta ocazie ș i, de ce nu,
ș ansa să o ın
̂ tâ lnesc pe Cristina ın
̂ mai multe
râ nduri, am aflat ș i suntem ın
̂ posesia altor
două albume pe care le-a ın
̂ grijit cu aceeaș i
mă iestrie estetică ș i cu pasiune ca ș i pe acesta,
despre care vom vorbi ın
̂ continuare.
Am fă cut afirmaț i a că vom vorbi, © LT
deoarece mi-am propus să ım
̂ part articolul ın
̂
trei capitole. Acest prim capitol ıl̂ vom ilustra
cu ajutorul imaginilor profesionale trimise de
dl. Lucian TUDOSE ș i cele fă cute de mine cu
aparatul modest cu care am fost lă sat să intru
ın
̂ bancă .
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Am cerut permisiunea colegei mele
Monica LOTREANU să -i folosesc textul pe
care l-a scris despre acest eveniment. Ea este
mult mai talentată ș i din cauza aceasta o las
să vă povestească cum a fost ș i cum s-a vă zut
m a n i f e s t a r e a c o m p l e x ă p r i n o c h i i
© LT

redactorului-ș ef al revistei ARHITECTURA:
„Revista „Arhitectura” a fost prezentă
ieri la un eveniment special, tratat de
organizatori peste așteptările foarte înalte pe
care le ai de la una din cele mai vechi și solide
instituții ale României, Banca Națională:
prezentarea în tandem a unei publicații de
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ținută despre o restaurare exemplară și a
clădirii restaurate înseși.
Am petrecut câteva ore în spații pe care
astăzi le simțim din ce în ce mai puțin
accesibile, care toate ar trebui să poarte
eticheta arhitecturii de mare calitate și
© LT

rafinament clasic. Palatul Băncii
Chrissoveloni este unul dintre acestea.
Guvernatorul BNR, acad. Mugur Isărescu, a
ținut să precizeze adunării că instituția
beneficiază de trei palate în centrul bancarfinanciar al Bucureștiului, toate dovedind
excelența arhitecturii: Palatul vechi al BNR, cu
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accesul principal din str. Lipscani, datând din
deceniul 9 al sec. al XIX-lea, Palatul nou al
BNR, cu accesul principal din str. Doamnei,
proiectat în 1938 și finalizat în perioada celui
de-al Doilea Război Mondial, și Palatul Băncii
Chrissoveloni, cu accesul principal tot din str.
Lipscani, inaugurat în 1928.
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În alocuțiunea sa, Guvernatorul BNR a
punctat ceea ce a mărturisit și în publicație: că
și asumat la începutul anilor '90
responsabilitatea înaltă, dar pretențioasă de
a consolida, restaura și a-i reda strălucirea de
altădată unui patrimoniu pe care Banca
Națională îl deține, în jurul căruia s-a
constituit și a gravitat, în perioadele mai faste,
city-ul bucureștean. De asemenea, a apreciat
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că ansamblul lucrărilor de restaurare –
concepție, proiectare și execuție – coodonate
de arh. Gabriel Tureanu, au fost de referință,
pe măsura realizărilor arhitecturale inițiale.
© LT

Și aprecierea respectivă se validează
atunci când ai rara ocazie de a vizita spațiile
reprezentative ale Palatului Băncii
Chrissoveloni: sala ghișeelor de la parter (care
te face să te simți plonjat în autentică
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Renaștere italiană), sala florentină și sala
bizantină de la etajul nobil, care sunt cumva
interfața unei „mașinării complexe – un
transatlantic – care disimula conceptele și
exigențele” (G. Tureanu, p. 12) unei bănci
moderne, la standarde americane, așa cum
bancherul Jean N. Chrissoveloni îi lansase în
1923 comanda arhitectului George Mihail
Cantacuzino, un „prinț” nu numai prin sânge,
ci și prin spirit nobil transpus în arhitectură și
în scrierile despre arhitectură.
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O clădire impresionantă, care nu
impune prin dimensiuni, ci prin coerența și
claritatea compoziției, punctual rezultate din
exercițiul în stil palladian, prin detalii foarte
bine conduse către caracterul clasic conferit
unui program arhitectural modern și, nu în
ultimul rând, printr-o execuție desăvârșită.
© LT

La urma urmei, gestul de recuperare al
BNR și al echipei ample de specialiști pe care
instituția a reușit să o capaciteze face ca
Banca Chrissoveloni să fie, cred, singura
lucrare a lui G.M. Cantacuzino care a primit o
restaurare exemplară.
Printre vorbitorii care au elogiat
deopotrivă volumul și restaurarea edificiului
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s-au numărat acad. Răzvan Theodorescu,
prof. dr. arh. Nicolae Lascu și Jana Balacciu
Matei, directorul Editurii Meronia care a
realizat volumul înscris în publicația „Caietele
Patrimoniului Arhitectural al BNR”, nr.
2/2015.
Am reținut dintre spusele acestora
mărturisirea credinței acad. Theodorescu că
academicianul, guvernatorul și profesorul
M u g u r I s ă res c u a re d e te r m i n a re a ș i
capacitatea unui „ctitor” care poate declanșa
o operațiune ambițioasă de a reface întreg
city-ul din centrul capitalei, prin restaurarea
clădirilor din zonă și reinstalarea unor
instituții și activități financiar-bancare –
„visul lui Mugur Isărescu”...

© MȚ
Din acest punct,
imaginile mele o să-l
însoțească pe
autorul albumului,
Gabriel TUREANU,
prin sălile minunate
ale palatului, din
care am ales și o
mulțime de detalii
frumoase.
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Prof. dr. arh. Nicolae Lascu s-a referit
ceva mai aplecat la proiectul Palatul Băncii
Chrissoveloni în contextul operei arhitectului
G.M. Cantacuzino, pe care posteritatea îl
recunoaște ca profesând „clasicismul
arhitectural ca un echilibru al gândirii, și nu
ca o formă”. Înțelegerea profundă a acestui
mare arhitect român a fost un etalon de
exigență pentru arhitecții, restauratorii,
pictorii, inginerii și toți specialiștii cărora li se
datorează restaurarea, iar rezultatul este „un
exemplu de urmat de către restauratorii și
profesioniștii din generațiile active actuale”.
În finalul serii de la BNR, arhitectul
Gabriel Tureanu a sintetizat scopul și
structura publicației, i-a prezentat pe autorii
care, în fapt, au scris despre propria
contribuție la operațiunea de restaurare și a
exprimat în fața audienței aprecierile față de
arhitectura unui arhitect foarte special, pe
care a avut șansa să o studieze, să o repună în
valoare și reintroducă în circuitul vieții de zi
cu zi, pentru lucrare fiind onorat cu Premiul
Uniunii Arhitecților din România în 1998.
În parcursul spre intrarea din str.
Lipscani a băncii Chrissoveloni, participanții
au trecut din Palatul nou al BNR, către Palatul
vechi, unde, în holul de la parter, se află în
această perioadă expusă Cumințenia
pământului a lui Constantin Brâncuși, în
cadrul campaniei de strângere de fonduri
pentru achiziționarea de către stat a
sculpturii. O încântătoare metaforă a
feluritelor chipuri ale „tezaurului” unei țări…
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Cuvâ ntă rile din conferință, link audio:
https://we.tl/NWMEAZllZo
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Mi-a venit o idee pe care sper să o acceptați. Înainte de
a face prezentarea propriu-zisă a albumului, vă propun o
pauză. Ne întoarcem în timp și o să vă prezint în imagini
interiorul clădirii palatului vechi al Băncii Naționale. Nu mam putut abține, deoarece le-am admirat pe traseul pe care
coloana invitaților l-a parcurs sub o strictă supraveghere,
între prima parte a evenimentului, conferința și cocktailul, și
vizitarea palatului Chrissoveloni. Bineînțeles că tot grupul s-a
oprit să admire Cumințenia Pământului, expusă la loc de
cinste.
Această pauză mi-a oferit prilejul să fotografiez câteva
detalii de mare rafinament.
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Am revenit ș i ın
̂ chei acest articol cu
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descrierea propriu-zisă a albumului, care a
fost de fapt ș i un pretext de a admira ın
̂
imagini o lucrare de referință ın
̂ domeniul
restaură rilor profesionist fă cute, aș a cum
toate ar trebui să fie.
Cum aminteam la ın
̂ ceputul articolului,
albumul face parte din colecț ia „Caietele
Patrimoniului Arhitectural al BNR”, numă rul

© MȚ

2.
D e n u m i r e a c o m p l e t ă e s t e
„Restaurarea Palatului Chrissoveloni
Sucursala Municipiului Bucureș ti a Bă ncii
Naționale a Româ niei”. Coordonator este arh.
Gabriel TUREANU, colecția fiind coordonată
de Mugur ISARESCU, guvernatorul BNR, iar
ediția este ın
̂ grijită de arh. Cristina Ț URLEA
ș i a apă rut la Editura MERONIA ın
̂ 2015.

© MȚ

Voi ın
̂ soți, ca de fiecare dată , textul cu
imagini fotocopiate la ın
̂ tâ mplare din album,
ın
̂ aș a fel ca descrierea să fie câ t se poate de
sugestivă .
Incep descrierea spicuind ș i cititnd din
Cuvâ ntul Inainte, semnat de dl. academician
Mugur ISARESCU, pe care l-am intitulat Privire din trecut spre viitor.
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„Titlul albumului - Restaurarea
Palatului Chrissoveloni - e fără îndoială
înșelător. Cititorul ar putea presupune, înainte
de a-l fi parcurs, că are de a face cu un jurnal de
șantier. Sau cu un raport tehnic al unei echipe
de arhitecți și de constructori care, la
finalizarea restaurării unei clădiri, a adunat
într-un volum notele de drum.
Ei bine, da, până la un punct, volumul
are și o pronunțată componentă tehnică. Eu
însumi, înainte de a face unele considerații cu
privire la calitatea albumului în ansamblu, mă
văd tentat să detaliez câteva aspecte legate de
lucrările de restaurare și de semnificațiile lor.
De altfel, nu mi-am ascuns niciodată bucuria
față de excepționala operă de restaurare ce a
prelungit în mod firesc viața unor importante
monumente de arhitectură din patrimoniul
național: am în vedere cele trei Palate ale BNR.
Dacă istoria refacerii Palatului Vechi și cea a
Palatului Nou oferă un complex fascinant de
informații, de semnificații și de motive de
mândrie patriotică - și nu mă feresc de această
sintagmă, ce ar merita să fie revigorată după
demonetizarea ei prin prea multă folosire fără
sens! - istoria restaurării Palatului
Chrissoveloni nu este în niciun caz pusă în
umbră. Dimpotrivă, se înscrie ca o contribuție
majoră la a-i reda acestui monumental palat
măreția și strălucirea de altădată.
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-------------------------------------------------------Prin urmare, restaurarea în sine nu avea
cum să nu acapareze spații mari din economia
albumului. Cu atât mai mult, cum era de
așteptat, ca echipa de autori - coordonată de
însuși conducătorul proiectului de restaurare,
arhitectul Gabriel TUREANU, împreună cu
Cristina ȚURLEA (care semnează și îngrijirea
ediției), Mirela DUCULESCU, Ian DARIDA,
Constantin APOSTOL, Gabriela și Ioan
DRĂGHICI - să dezvolte, într-o prezentare de
specialitate, detaliile agendei de șantier. Și au
făcut-o cu inspirație, cu talent.
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Albumul adună însă laolaltă un șir de
analize și date relevante - istorice, sociologice,
psihologice, economice și de arhitectură - ce-i
conferă valoare științifică.
-------------------------------------------------------Ce scot în evidență, în acest sens autorii
volumului? Că restaurarea în cauză, așa cum a
fost concepută, proiectată și executată, a
constituit ea însăși o lucrare de referință.
Palatul Chrissoveloni, una dintre cele mai
interesante construcții interbelice, socotită în
epocă piesă importantă a arhitecturii
europene - cum se consemna într-un volum
publicat la Paris, ce i-a fost consacrat în
întregime - a redobândit nu numai
frumusețea și soliditatea de altădată, dar a
dobândit și însușiri noi prin folosirea unor
tehnici de ultimă oră. Iar faptul că lucrarea
(restaurarea, nu reflectarea ei în albumul de
față) a primit Premiul Uniunii Arhitecților e o
dovadă în plus a reușitei proiectului. Elogii
merită și albumul.
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-------------------------------------------------------Procesul restaurativ a început în 1990…
A căpătat însă o amploare fără precedent
după anul 2000, când s-a intrat în linie
dreaptă, cu un plan realist, cu o viziune
limpede despre ce urma să facem, cu fonduri
substanțiale și specialiști de nădejde. Acum
cele trei palate își trăiesc cea de-a doua viață.”

Albumul poate fi achiziționat de la
editură sau de la Librăria Eminescu din
București. Sibienii îl pot răsfoi la
Biblioteca Filialei, unde îi așteptăm cu
drag.
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INFO 3

ANUALA DE ARHITECTURĂ
București, Ediția a XIV-a 2016

de arh. Mircea ȚIBULEAC
Foto - arh. Mircea ȚIBULEAC

D

acă ar fi să ne luă m după gestul dnei Ana Maria ZAHARIADE, ı̂n dialogul
purtat la final cu Monica LOTREANU ,
redactor-ș ef la revista ARHITECTURA,
partener media al Anualei, am putea spune
că această ediție a fost „prima”, adică reuș ită ,
aș a cum ne-a obiș nuit Filiala OAR Bucureș ti,
ı̂ n aceș ti 14 ani de câ nd organizează
evenimentul.
Locurile de desfă ș urare AAB
2016, ediția a XIV / ETAPA 1 sunt:
- G r ă d i n a C a s e i
Universitarilor/Gră dina alfabet –
str. Dionisie LUPU 46;
- Sala Dalles / Curtea Să lii
Dalles – blv. Nicolae Bă lcescu nr. 18;
- ARCUB HAN GABROVENI –
str. Lipscani 86-88.
ETAPELE AAB 2016:
ETAPA 1, 4 iulie 2016-24
august 2016
- Competiția de arhitectură
-Conferinț e le „Construind
C o m u n i t a te a” - P re z e n t ă r i l e
Jurnalului de Arhitectură
- Serile de film „URBAN EYE”
- Evenimentele satelit
ETAPA 2, 1 septembrie 2016
-8 decembrie 2016
-Open Call „PROIECTE
PENTRU ORAȘ ”

ă

-Conferinț e le „Construind
Comunitatea” – Prezentă rile
câ ș tigă torilor ș i nominalizaț ilor
AAB 2016;

- Itinerarea Anualei de Arhitectură prin
cartierele bucureș tene;
- Decernarea premiilor publicului ın
̂ cadrul
Serii de Jazz pentru arhitecți;
ETAPA 3, 1 ianuarie 2017 – 4 mai 2017
- Itinerarea Anualei de Arhitectură ;
- Raportul pentru Bucureș ti.
Odată cu clarificarea locurilor ș i
etapelor ı̂ n care se desfă ș oară acest
eveniment, mă gâ ndesc ı̂n continuare ca
prezentarea mea să aibă urmă torul format:
ı̂ n continuare, cu permisiunea colegei
Monica LOTREANU, o să las cuvâ ntul ei
scris să povestească despre eveniment,
urmâ nd ca el să fie ı̂nsoț it de imaginile
fotografice pe care eu le-am cules la fața
locului ın
̂ seara zilei de 6 iulie.
„În atmosfera, de la un prag încolo, misterioasă a unei
vegetații de grădină sălbăticită a curții Casei
Universitarilor din București – fosta Casă Librecht,
fosta Casă Filipescu – din Str. Dionisie Lupu 46, a fost
organizată Gala de premiere a proiectelor depuse la
competiția anualei care, ca și anul trecut, se numește
„Construind comunitatea”. Prima impresie a
vizitatorului este dualitatea peisajului – o terasă cu
pardoseală din dale mozaicate și pergolă de beton,
din anii '60, dincolo de care exultă desișul verde în
toate ipostazele. În paranteză: sper că această
reminiscență a localurilor bucureștene în aer liber,
din anii socialismului va fi reparată, dar conservată,
și nu va cădea sub expresia oarecum banalizată a
podinelor de lemn acoperite de baldachine plăcute
ochiului lui Gottfried Semper. Organizatorii Anualei,
care au ales grădina Casei Universitarilor ca loc de
expunere a proiectelor începând cu ediția din 2015, sau lăsat cumva antrenați în acest joc al „parterelor”
peisajere, astfel că proiectele primelor 2-3 secțiuni
pot fi urmărite pe spațiul pavat al curții, iar cele ale
restului de secțiuni sunt accesibile cu sentimentul
„Scufiței Roșii în pădure”, stativele metalice ale
panourilor fiind așezate chiar pe potecile șerpuite
dintre copaci.

Și „coșul pentru bunica” a fost plin sau, cel puțin așa a
părut participanților la Gală. (Cârcotașii ar spune că
asta a fost și strategia unei asemenea dispuneri
expoziționale, să nu vezi cu cât de multe sau cu cât de
puține proiecte se prezintă arhitecții bucureșteni la
unul din cele mai notabile evenimente ale profesiei de
arhitect în România.)
După ce vizitatorii s-au mișcat brownian prin
grădină cu nelipsitul pahar de șampanie (sau
frizzante?) în mână, președintele OAR București, arh.
Șerban Sturdza, și comisarul Anualei, arh. Emil
Ivănescu, i-au adunat cu greutate pe toți pe terasă
pentru anunțarea nominalizărilor și premiilor. Dar
înainte s-a servit un „antreu cultural”, adică s-a
lansat, în prezenta autorilor, Ghidul București
Arhitectura – un ghid adnotat, autori Mariana
CELAC, Octavian CARABELA, Marius MARCULAPADAT, despre care arh. Șerban Sturdza a opinat că
este o lucrare nouă fiindcă aduce spațiile publice ale
Bucureștiului la egalitate de interes cu clădirile
importante – ce făceau obiectul Ghidului publicat în
2009 la Editura Simetria.
Felurile principale ale serii, adică
nominalizările și premiile stabilite de juriile anualei
(cel de arhitectură, cel de carte de arhitectură și cel de
diplome studențești) s-au servit în ordine inversă,
adică de la secțiunea Diplome de arhitectură ale
studenților de la UAUIM din sesiunea 2015,
prezentată de prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, la
secțiunea Cartea de arhitectură, prezentată de
criticul de artă Călin Dan, Director MNAC, până la
Secțiunea arhitectură rezidențială (cea mai
consistentă, ca de obicei). Secțiunile proiectelor de
arhitectură au fost prezentate de membrii juriului de
anul acesta, alcătuit din arhitecții arh. Jose MATEUS
(Portugalia), Președinte, arh. Constantin PETCOU
(Franța), arh. Ralf LOOKE( Estonia), arh. Irina
CRISTEA (Franța) și arh. Mihai ROȘCA (Brașov,
România). Le prezentăm la finalul acestui reportaj.

Față de ediția anualei din anul trecut,
organizatorii au operat o restructurare a secțiunilor
în conținut, în denumire sau ambele, și anume,
studiile, proiectele neconstruite și participările la
concursuri de arhitectură au devenit Viziuni și
cercetări prin arhitectură – titlu mai elevat care,
poate în anii care urmează, va stimula calitatea,
interdisciplinaritatea și consistența acestei direcții în
exercitarea profesiei, iar proiectele de urbanism și
amenajare urbană s-au reintitulatArhitectură și
spațiu public, proiectându-se două secțiuni:
amenajări de spații publice și intervenții și acțiuni în
spațiul public. Proiectele de design de obiect, design
interior și scenografice au fost cumulate, antitetic
față de cea dinainte menționată, în secțiunea
Arhitectura spațiului interior, iar proiectele aplicate
monumentelor și clădirilor existente se află acum în
secțiunea Restaurare, conversie, reabilitare. În plus, o
secțiune frumos învelită pentru publicul consumator:
Arhitectura corporate. Restructurarea e binevenită,
fiindcă anticipează ceea ce s-ar numi „dinamica pieței
de proiectare” din București.
Nu știm ce s-a întâmplat cu Premiul Opera
Omnia, pe care l-au primit în edițiile precedente
arhitecți din București cu o prestigioasă carieră. Știm
însă că Premiul publicului și Premiul președintelui
vor fi acordate la finalul Anualei, programat în mai
2017!
Desertul evenimentului a fost chiar un meniu
ca atare, însoțit de un pahar de vin, ceea ce a făcut,
pour les connaisseurs, deliciul final al galei.

Trebuie spus că Anuala va avea 4 etape de
desfășurare și mai multe capitole pe parcursul a 10
luni: expoziția proiectelor participante la competiție,
deschisă până în 24 august, ce va fi ulterior itinerată
în cartiere și în alte orașe din țară, proiecția unei
selecții de filme de arhitectură în cadrul serilor
UrbanEye, conferințe și alte evenimente intitulate
„satelit” și un open call „Proiecte pentru oraș” ce vor
completa întreaga operațiune a Filialei București a
OAR, pe care aș califica-o, folosind în parte titlul unei
expoziții de-acum bine-cunoscute de la MNAC,
shrinking but gaining.

Acest gest sincer de prietenie pe care
Mariana CELAC l-a fă cut ș i, nu ın
̂ ultimul
râ nd, faptul că mi se pare extrem de
v a l o r o a s ă l u c r a r e a B U C U R E Ș T I
ARHITECTURA – un ghid adnotat, mă
determină să -i fac o scurtă prezentare cu
texte spicuite din el ș i câ teva imagini foto pe
care le-am fă cut ră sfoindu-l, cum ar face
oricine l-ar lua ın
̂ mâ nă pentru prima dată .

Șerban STURZA

Trebuie să vă spun că ın
̂ primul râ nd
m-a ın
̂ câ ntat mirosul proaspă t de cerneală
tipografică , dar nu ın
̂ aș a hal ca să nu remarc
ținuta grafică deosebită , dată de priceperea
lui Octavian CARABELA, coperta a că rui
concept foto a fost fă cut de Adriana
SAVASTRE, redactarea Eugeniei PETRE ș i
tiparul executat de ARTIX PLUS ın
̂ tr-un prim
tiraj de 1000 exemplare. Precizarea că acesta
ar fi un prim tiraj o fac de la mine putere
pentru că sunt convins că este o lucrare care,
pe lâ ngă valoarea documentară ın
̂ sine, mi se
pare că nu ar trebui să lipsească din mâ inile
turiș tilor, ș i nu numai, care calcă prin
Bucureș ti ș i sunt câ t de câ t interesați de
mediul construit care caracterizează această
aș ezare definită astfel de autori: „Așezat la
răscruce de vânturi, zdruncinat de cutremure
dure, bântuit de incendii, expus unor inițiative
absurde și sărăciei, Bucureștiul se dezvăluie
c a u n l o c n e l i n i ș t i t o r, c a p t i v a n t ,
contradictoriu.”
Nu ı̂n ultimul râ nd, ı̂n opinia mea,
această lucrare ar trebui să fie luată ı̂n
considerare de că tre dască lii de istorie,
diriginții claselor de olimpici bucureș teni,
care excelează ın
̂ ș tiințe ș i matematici, dar
care sunt convins că nu ș tiu mare lucru
despre comorile de arhitectură care-i
ın
̂ conjoară .
Ș ansa ca lucrurile să se schimbe este
educarea noilor generaț ii, deoarece cele
prezente mi se par o cauză pierdută , chiar
autorii ıș̂i pun această problemă ın
̂ trebâ nduse: „A reușit oare Bucureștiul să sudeze
realități atât de diferite într-o experiență
urbană valabilă?

Bucureșteanul, altfel mândru de
improbabila asemănare cu Parisul, este
supărat pe gropi, pe administrație, pe lipsa
parcajelor, pe murdărie, pe kitch, în același
timp, schimbă forma ferestrelor la o casă,
altfel stilată. Lipește termopane albe de
plastic pe fațada monumentelor, vopsește
porțiunea „5a” dintr-o fațadă într-o culoare
stridentă fără să privească în stânga sau în
dreapta, abandonează în voia sorții (sau
eventual ajută să se prăbușească) o clădire
monument pentru a face în locul ei un „colaj
de sticlă și oțel”, își parchează limuzina pe
trotuar, lăsând un culoar de 15 cm pentru
mamele care împing un cărucior cu un copil”.
Pe verso la coperta a doua am
descoperit un citat din Grigore IONESCU,
remarcabil arhitect ș i profesor, ı̂n Cuvâ nt
ı̂ n ainte la București – Ghid Istoric și
Artistic, publicat ın
̂ 1938.
„Conceput ca o călăuză în Bucureștiul
de astăzi, ghidul își propune să fie, în egală
măsură, o călăuză în Bucureștiul de ieri”
pentru că „bucureștenii cei mai autentici (ce
se simt) străini într-un oraș din care o parte
nu au cunoscut-o, iar alții nu au apucat să o
cunoască”, să se apropie și să prețuiască locul
în care trăiesc”.
Iată câ t de util poate fi un ghid ș i din
această cauză trebuie remarcată inițiativa
Filialei OAR Bucureș ti a că rei preș edinte,
Șerban STURZA, remarcă ın
̂ tr-un text aflat
pe verso la coperta unu: „De câte ori mă
gândesc la legătura dintre acești doi termeni
– om și arhitectură îmi vine în minte o
nedespărțire, ca aceea a chipurilor unei
monede, unde fiecare față este lipită de
cealaltă. Doar împreună, cele două fețe ale
monedei o legitimează și o confirmă.”

In continuare, din textul lui Ș erban
STURZA, doresc să mai citez câ teva
paragrafe care mi se par definitorii pentru
viziunea sa despre ce se ın
̂ tâ mplă ın
̂ ziua de
astă zi ș i pentru ın
̂ demnul lui că tre cei care
pot lua atitudine ca să se ın
̂ tâ mple ceva, ca
lucrurile să se schimbe:
„Există mai multe feluri de oameni importanți și mai puțin importanți, interesați
sau neinteresați, buni și foarte buni. Există și
multe feluri de arhitectură - orgolioasă,
obișnuită sau doar utilă. Dar, în sine, este
vorba de alipire, despre apropiere, pentru că
arhitectura nu are cum exista decât „locuită”,
folosită de oameni.
Dar dacă arhitectul se referă la cei care
„locuiesc” arhitectura sa ca la niște
consumatori tăcuți, mă izbesc de capacitatea
de a dialoga. În acest caz arhitectul și
consumatorul de arhitectură nu vorbesc
aceeași limbă. Apare nevoia unei medieri pe o
linie comună de mijloc, în fața căreia cele
două părți să se poată înțelege.”
In acelaș i text Ș erban ı̂l citează pe
maestrul recunoscut al profesiei noastre, pe
arhitectul George Matei CANTACUZINO, ale
că rui cuvinte, care descriu atâ t de bogat
nuanțat spațiul viețuirii zilnice ș i un mod
să nă tos de a te ım
̂ plini prin casă , par uitate:
„Omul are nevoie să se înconjoare de
lucruri care îi dau sentimental stabilității și al
continuității dincolo de trecătorul lui destin.”

Nu ș tiu ce pă rere vor avea cei cu
pregă tire de a judeca acest ghid. In opinia
mea este o lucrare deosebit de reuș ită , motiv
pentru care ı̂i felicit pe autorii care l-au
fă ptuit, câ t ș i pe cei care i-au ın
̂ curajat să
pornească această muncă nu uș oară , dar
plină de ră spundere, dacă ı̂mi permiteț i
acest joc de cuvinte.
Cu această descriere a lucră rii
intitulate BUCUREȘTI - ARHITECTURĂ un
ghid adnotat, revin la descrierea
evenimentului AAB 2016, care a continuat
cu prezentarea comisarului Anualei,
architect Emil IVĂNESCU, care, după
mulțumirile fireș ti adresate sponsorilor, a
anunțat ın
̂ ceperea premierii câ ș tigă torilor.
Prima secțiune - o secțiune tâ nă ră , se
adresează tinerilor arhitecți a că ror diplome
au fost judecate de un juriu separat cu
personalită ți din lumea universitară . Juriul a
fost format din: Mircea OCHINCIUC, Dan
MARIN și Marian MOICEANU. Primul a ș i
fost invitat să facă oficiile, prezentâ nd
nominaliză rile ș i bineın
̂ țeles pe câ ș tigă tor,
din cele 20 de diplome prezentate ı̂ n
concurs.
O parte din ele nu a avut legă tură cu
tema Anualei. Juriul a fă cut abstracție de
acest lucru ș i ın
̂ cercâ nd să se detaș eze de
criteriile universitare de apreciere au
evaluat lucră rile considerâ ndu-le „opera
prima”, ceea ce de fapt ș i sunt pentru autorii
lor, care deja sunt arhitecți cu un an de stagiu
la activ. Domnul profesor mai face o
apreciere interesantă a acelor lucră ri de
diplomă afirmâ nd că unele au fost peste
valoarea unor proiecte executate de arhitecți
deja cunoscuți.

Cele trei proiecte nominalizate au
fost:
- Felicia Constantina MILITARU cu lucrarea
Centrul de cercetare „Movile”;
- Andrei TACHE cu lucrarea „Mă nă stire
Ortodoxă ın
̂ Transilvania”;
- Lucian TOFAN cu lucrarea „Centrul de
Cercetare Ecologică ”, care, cu cel mai mare
punctaj de 8,73, câ ș tigă premiul la secțiunea
DIPLOME.
SECȚ IUNEA 2 : CĂRȚI DE ARHITECTURĂ
A fost prezentată de directorul
Muzeului de Artă Contemporană , domnul
Călin DAN, care ı̂ m preună cu domnul
profesor Horia MOLDOVAN ș i domnul
profesor universitar Radu PONTA au format
juriul.
Lista scurtă a nominalizărilor este:
- Inventâ nd locuri, practici ș i proiecte
inovative din Româ nia a Asociației ZEPELIN.
- LOCUIREA, ın
̂ tre proiect ș i decizie politică .
Româ nia1954-1966, autor: Miruna STROE,
care ș i câ ș tigă premiul acestei secțiuni.
SECȚ IUNEA 3 :VIZIUNI ȘI CERCETĂRI PRIN
ARHITECTURĂ
A beneficiat de un juriu interesant,
alcă tuit din cinci arhitecți, doi româ ni care
p ro fe s e a z e a z ă l a Pa r i s , u n a rh i te c t
braș ovean tâ nă r, premiat cu doi ani ın
̂ urmă ,
un arhitect portughez ș i un arhitect din
Estonia, tâ nă r talent al Zonei Baltice.
Secț iunea a avut o participare
numeroasă , cu proiecte ș i studii interesante.
F i i n d fo a r te b u n e , a u re z u l t a t ș a s e
nominaliză ri ș i trei premii. Nominaliză rile
au fost:

1. Dosar BUCUREȘ TI – ipostaze de locuire a
stră zii, autori: George MARINESCU ș i Maria
Daria OANCEA – BIA ADHOC.
2. Parcul Natural Vă că reș ti, autori: Andrei
RACOVIȚ AN ș i Cristina POPA.
3. Bucureș tiul Nefolosit, autori: Laurant
Mark MIHAT, Alexandra STOICA, Kourad
MIHAT ș i Cristina TAUTU.
4. [Fh2] DANUBIUS – RI – DELTACORE,
autori Alexandru ș i Ana Maria CRIȘ AN.
5. SENSEABILITY – Asociaț ia Metodelor
Alternative de Integrare Socială .
6 . M u z e u l Vă c ă r e ș t i – M o g o ș o a i a
(stratifică ri, studiu de maternitate), autor:
arh. Adrian SPIRESCU.
Primele trei proiecte au fost premiate,
fapt neaș teptat care era pregă tit cu un singur
cub pentru această secțiune.
SECȚ IUNEA 4 – ARHITECTURĂ ȘI SPAȚIU
PUBLIC care are două categorii:
1. Amenajări de spații publice.
A fost o singură nominalizare: Spaț i u
exterior VL 173, autori: Jenică

CRAIU,

Alexandra DEMETRIU, fapt pentru care i s-a
ș i a c o rd a t p re m i u , ı̂ n m â n a t m a m e i
Alexandrei, deoarece ambii autori lucrează
la Barcelona.
2. Intervenții și acțiuni în spații publice.
Participarea a fost numeroasă , cu multe
proiecte care au ı̂ncercat să dea utilitate
spațiilor nefolosite.
Au fost proiecte temporare, dar ș i proiecte
durabile.
Nominalizările:
Garajul din Brăila, autori: Cristian
Ș TEFANESCU, Că lina IONIȚ A, Guillaume
ECKLY, Andreea SPREAFICO, Anton HOHN,
Groda LUCSAITE, Tina Johanna TERAS,
Patricia Miho Tsunovsi Frede VIK.

- Sufrageria / The Living Room, autori:
Alexe AXINTE ș i Cristi BORCAN.
- Panseluțe și căsuțe - structuri artistice –
de Flavia Maria ROȘ U.
- Primar pentru zece minute, o acțiune
participativă ın
̂ cadrul proiectului Acropolis,
proiect organizat de Goethe Institut,
tranzit.ro ș i Zepelin.
Premiul a fost acordat proiectului
Sufrageria / The Living Room.
S E C Ț I U N E A 5 – R E S T A U R A R E ,
RECONVERSIE, REABILITARE
Au fost nominalizate:
- CAZARMA U, TIMIȘOARA, autori: Anca
TIMOFTICIUC, Berlin ș i TAG ARHITECTURE
Bucureș ti.
- CĂLMĂȚIEI 10, autor: Georgeta GABREA
care ș i primeș te premiul secțiunii, după care
a mulțumit colectivului cu care a lucrat ș i a
descris pe scurt lucră rile executate.
SECȚ IUNEA NOUA (6) – ARHITECTURA
CORPORATE
- Sediul Blum România, autori/coautori:
Adela ș i Ș erban ANTONIU, Alexandru
P O P E S C U , M i h a i B E R C E A ș i C .
CARAGHEORGHEOPOL.
- Birouri Stratulat Albulescu, autori: arh.
Elena DRAGU, arh. Cosmin ANGHELACHE ș i
arh. Irina PLOPEANU.
Câ ș tigă toare a fost declarată lucrarea
Sediul Blum România
SECȚ IUNEA 7 – ARHITECTURA SOCIOCULTURALĂ
Au f o s t n o m i n a l i z a te u r m to a re l e
proiecte:
- ECO-CHILIA, autori: arh. Esenghiul ABDUL,
arh. Claudia TRUFAȘ , arh. Christian BEROS.

- BISERICA ORTODOXĂ ALBA IULIA, autor:
arh. Dorin Ș TEFAN, colaboratori: Ciprian
MANDA, Bogadan CHIPARA, Anda Ș TEFAN,
ing. Ioan ZACAICAN, pictor Ioan POPA,
sculptor Virgil SCRIPCARIU, critor Ion POPA,
preot Ion NICOLAE.
- Limanu Resort, autori: Adrian SOARE, Eliz
YOKINA, Rodica DINA ș i Magda VIERU.
Premiul s-a acordat primului proiect
nominalizat, ECO-CHILIA, care a fost
acordat deoarece: „constituie un exemplu de
bună practică și se încadrează foarte bine în
cadrul unde este implimentat. El integrează
foarte bine și funcțiunea pe care o adăpostește
atât de bine încât fuzionează cu aceasta atât
în punerea în operă, cât și în practică și
încorporează foarte multe nivele, pe lângă
arhitectură, e foarte prezent un nivel social de
reintegrare și un aspect foarte important
pentru România ar fi abordarea asupra
meșteșugurilor care sunt pe cale de
dispariție…”(din comentariul domnului
ROȘ CA).
S E C Ț I U N E A 8 – A R H I T E C T U R A
REZIDENȚIALĂ
1.Categoria locuință colectivă a avut o
singură nominalizare care a ș i fost premiată :
- Imobil de apartamente în București,
autorii: Adrian UNTARU, Andrei Ș ERBESCU,
Bogdan BRADATEANU, Valentin Ț IGARA,
Carmen PETREA, Raluca RAESCU ș i Pavel
ALBU.
2. Categoria Locuințe Individuale, a fost
secț iunea cea mai bine reprezentată cu
m u l te p ro i e c te , d i n t re c a re a u fo s t
nominalizate trei:
- Casa LAMA, autori: Dan ENACHE ș i Că lin
RADU.
- C a s a d e a m i n t i r i , a u to r i S i m o n a
PRIBEAGU SCHMID, avâ nd colaboratori
Patrick SCHIMID, Gabriel PRIBEAGU.
- Casa J, autori Esenghiul ABDUL, Christian
B E RO S , C l a u d i a T RU FA Ș , Ru x a n d ra
DUMITRIU, Iulian BINDAR.

Premiul a fost acordat casei care:
„reprezintă, în comparație cu celelalte
proiecte, o muncă originală care se inspiră din
arhitectura vernaculară locală, a cartierelor
de locuințe încă necentrificate din Sudul
României”.
Aș a a fost caracterizat proiectul câ ș tigă tor
Casa cu amintiri. La ridicarea premiului,
fratele autoarei a mă rturisit:
„La căsuța asta sora mea s-a implicat foarte
mult deoarece este construită pentru părinții
noștri, am avut și eu un aport la partea
tehnică sau acolo unde au apărut probleme
dificile să zicem la piscină și terasă. A fost o
casă dificilă deoarece în familie eram patru
arhitecți…. Ca atare am lăsat pe unul singur
să decidă.”
SECȚ IUNEA 9 – ARHITECTURA SPAȚIULUI
INTERIOR
O categorie foarte prolifică ca numă r de
proiecte.
Nominalizările au fost:
- VanFruct Mendeleev, autori: Ana – Dora
MATEI, Alexandru VASILIU.
- The Lost Soundtrack of a Sunny Town de
Radu AFRIM, scenograf Alina MOSCU, regia
Radu AFRIM.
Proiectul câ ș tigă tor „folosește foarte
bine o paletă restrânsă de mijloace, tocmai
pentru a face ceva ce face bine arhitectura
pentru a da viață unui loc, pentru a-l
structura, care era de fapt un spațiu într-o
zonă foarte înghesuită, un spațiu rezidual
care la final a ajuns un loc ce reflectă bine
identitatea proaspătă a funcțiunii pe care o
găzduiește.” El este VanFruct Mendeleev, a
că rui autori au apreciat faptul că a fost
premiat ș i un asemenea proiect cu buget mic
ș i spațiu redus, cum a fost proiectul lor.

C u a n u n ț a r e a a c e s t u i p r e m i u ,
manifestarea s-a apropiat de final, dar nu
ın
̂ ainte de a se fi anunțat că mai există două
p r e m i i c a r e ı̂ n c u n u n e a z ă m u n c a
participanț ilor la Anuala de Arhitectură
Bucureș ti 2016.
PREMIUL SPECIAL AL BENEFICIARULUI.
Premiul a fost inițiat la ediția trecută .
Juriul a dorit ın
̂ mod special, drept urmare a
discuț i ilor cu nominalizaț i i pe traseul
juriză rii prin Bucureș tii, să premieze niș te
clienți foarte interesanți, cei care au generat
proiectul.
SIMBIO KITCHEN&BAR, cu autorii
Eliza YOKINA, Irina PLOPEANU, Cosmin
ANGHELACHE ș i Simina IGNAT. In suprafața
de 360 mp, aflat pe str. Negustori la nr. 26 ın
̂
Bucureș ti.
Primind premiul d-na beneficiară a
lucră rii a declarat simplu: „Mulțumim
frumos! Cu un arhitect ca Eliza și cu viziunea
ei a fost foarte ușor să fiu un bun beneficiar.”
PREMIUL SPECIAL AL PREȘ EDINTELUI
D e s p r e c a r e E m i l I VĂ N E S C U ,
comisarul Anualei, ne-a spus că , aș a cum s-a
stabilit ın
̂ ediția precedentă , va fi ın
̂ mâ nat de
preș edinte unui Open Call, care, sprijinit de
Filială ș i de alte resurse, va avea o anumită
intervenție ın
̂ spațiul public. Decernarea se
va face la finele acestui an.
Inainte de final, Emil l-a invitat pe dl.
Jose MATEUS, preș edintele juriului, ca să
exprime câ teva impresii la sfâ rș itul
procesului de jurizare.
La final de gală , dar nu la final de
Anuală , care de fapt de-abia atunci a ın
̂ ceput,
a fost invitat să vorbească d-l Ș erban
STURZA, care a mulțumit asistenței, cam
gă lă cioase pe tot parcursul manifestră rii,
pentru faptul că a rezistat pâ nă la acea oră .

Cu această ocazie a anunțat că ın
̂ tr-o
să ptă mâ nă va apă rea un raport pentru
Bucureș ti care sunt de fapt concluziile
u l t i m u l u i a n d e s p re o ra ș ș i d e s p re
posibilitatea ca guvernarea lui să fie mai bună
pentru arhitectură . Expoziț i a outdoor a
proiectelor participante la AAB 2016 poate fi
avizată pâ nă pe data de 24 august ın
̂ gră dina
Casei Universitarilor de pe strada Dionisie
Lupu nr. 46.

INFO 4
de arh. Mircea Ț IBULEAC
foto de arh. Mircea Ț IBULEAC

SCARA!
VIZITA MEA LA ACADEMIA ROMÂNĂ

L

ucrurile ș i ideile se leagă de multe
ori ciudat ın
̂ tre ele, ın
̂ aș a fel că , privite din
afară , nu par a avea nicio logică .
Fac această afirmație, deoarece o să
vedeți că , de fapt, povestea cu tâ lc, pe care
vreau să o supun atenției voastre cu intenția
de a reflecta asupra unui subiect care mă
fră mâ ntă , este prezentă ı̂n ceea ce ni se
ı̂ntâ mplă zilnic nouă ca arhitecț i, dar nu
numai. O vedem ș i ın
̂ societatea civilă din care
inerent facem parte. Nu aș fi atâ t de sigur că
merită să vă rețin atenția cu ea, dacă , ı̂n
peregrină rile mele la diferite evenimente cu
ș i despre arhitecți, nu aș fi remarcat faptul că
ex i s t ă o f ră m â n t a re , c o n ș t i e n t ă s a u
inconș tientă , pe care am regă sit-o la foarte
mulți arhitecți, ın
̂ general de vâ rsta mea sau
mai ın
̂ vâ rstă decâ t mine. Este poate adevă rat
că , din cauza exploziei de ș coli de arhitectură ,
am devenit ı̂ n breaslă , dintr-odată , o
minoritate.
Poate nu ar fi lipsit de importanță ca
fră mâ ntarea noastră să se extindă ș i la cei mai
tineri care azi-mâ ine, pe nesimțite, o să ne ia
locul ın
̂ mod firesc, deoarece legile biologice
nu pot fi contrazise.
Mă ın
̂ torc la ın
̂ ceputul istorisirii, ca să
nu vă divulg ın
̂ ainte de final, care este de fapt
intenția pe care o am cu această istorioară nă scută ın
̂ tr-o zi extrem de caldă a lunii iulie. In
ultimile două luni coincidența a fă cut să mă ın
̂ tâ lnesc la două evenimente importante, la
Bacă u ș i ın
̂ Bucureș ti, cu domnul academician Ră zvan THEODORESCU, care de fiecare dată a
fost ın
̂ soțit de asistenta sa, d-na conferențiar Dana GALANTON.

Cu aceste ocazii am cules, ca de obicei, o mulțime de imagini: video ș i foto, pe care am
promis că le dau ș i lor. Zis ș i fă cut. Am stabilit o ın
̂ tâ lnire ș i unde se putea mai nimerit, ın
̂ tr-o
zi toridă de vară , decâ t ın
̂ minunatul
parc care ı̂ n conjoară clă direa
Academiei Româ ne.
După ce am reuș it să descarc
imaginile am profitat de ocazie ca să
o rog pe Dana GALANTON să mă
ın
̂ soțească ın
̂ tr-o vizită prin clă dire.
Cu toate că ră coarea parcului era
extrem de tentantă , am fă cut ambii
acest efort ș i am intrat ın
̂ clă dire.
M ă r t u r i s e s c c ă a m av u t
emoții, deoarece era pentru prima
dată câ nd că lcam pragul acestui
lă caș de cultură ș i mai ales plin de
istorie, cu urme la tot pasul ale
iluș trilor ı̂ n aintaș i pe care i-am
avutș i care mie personal ı̂mi dă
s p e ra n ț a c ă o d a t ă ș i o d a t ă

o să ne revenim ș i societatea noastră se va
ı̂ n toarce la standarte de comportament
mă car acceptabile, dacă nu o să se poată
ridica la nivelul predecesorilor.
Mă opresc aici cu aprecierele lă sâ nd
imaginile să vorbească de la sine, urmâ nd să
revin la final, dezvă luindu-vă care este visul
meu ș i ce l-a declanș at de fapt.

In mod cu totul bizar, fă ră legă tură ,
sau poate că tocmai există o mare legă tură ,
mi-am adus aminte de un preș edinte.
Se fă cea că mă gă seseam din nou
ın
̂ tr-o sală . Nu era o sală oarecare ș i ın
̂ ea
avea loc o conferinț ă . Cuvâ nta un
preș edinte. Il recunoș team, era Șerban
ȚIGĂNAȘ, care tocmai ı̂ l invita pe
p r e ș e d i n t e l e A c a d e m i e i R o m â n e ,
proaspă t ales la acea vreme - de numai trei
luni ( asta se ın
̂ tâ mpla ın
̂ 2014 ), să se
refere: „…la o afirmație aparent simplă, pe
care am făcut-o, pe care noi (?) o
considerăm fundamentală, esențială și
anume că ARHITECTURA contează!”
Dl. Ionel Valentin VLAD, după ce
enumeră evenimentele importante cu
care urma să se ocupe ın
̂ mandatul lui de
patru ani:
- 2016, 150 de ani de câ nd a fost creată
Academia Româ nă ;
- 2018, 100 de ani de Româ nie Mare;...
ne spunea că : „…aceste evenimente te pun

în fața unor comparații pe care trebuie să le
faci cu iluștrii predecesori. Eu, când urc
treptele instituției noastre, trebuie să trec
în fiecare zi și pe lângă predecesori ca
George BARIȚIU, Nicolae IORGA și mulți
alții, un șir impresionant de personalități
care te fac să fii mai modest și să te ții de
treabă!”
S p u s e l e c e l o r d o i p re ș e d i n ț i
ră sunau ın
̂ mintea mea, iar ın
̂ față aveam
SCARA.
Dacă vă ı̂ntrebaț i ce legă tură au
toate acestea ș i, mai ales care era visul
meu, ın
̂ cerc să vă ră spund.
Visul meu este ca noi (?) să
ı̂ n cercă m să facem un pas ı̂ n ainte,
considerâ nd că ARHITECTUL contează!
ARHITECTURA nu este decâ t un rezultat
care depinde de stima pe care o acordă m
noi, ın
̂ primul râ nd, ARHITECTULUI. Să ne
aducem zilnic aminte de iluș trii noș tri
ın
̂ aintaș i, pentru că avem o mulțime, să nu
ne mai fie ruș ine cu cei care ne-au condus,
să -i ı̂nră mă m, să -i expunem pe scă rile
sediilor noastre, ın
̂ Arthur Verona, ș i ın
̂
Calderon, de ce nu, ș i ın
̂ filiale.

1867-1901: Ion Heliade RADULESCU, August Treboniu
LAURIAN, Nicolae KRETZULESCU, August Treboniu
LAURIAN, Ion GHICA, Dimitrie A. STURDZA, Ion GHICA,
Mihail KOGALNICEANU, Ion GHICA, George BARIT,
Iacob C. NEGRUZZI, Ion GHICA, Nicolae KRETZULESCU,
Petru PONI.

1959-2018: Athanase JOJA, Ilie G. MURGULESCU,
Miron NICOLESCU, Serban TITEICA, Theodor
Mergâ nd mai departe cu gâ ndul, BURGHELE, Cristofor SIMIONESCU, Gheorghe MIHOC,
visez că aceș tia „…te fac să fii mai modest și I o a n A N TO N, R a d u VO I N E A , M i h a i C o r n e l i u
DRAGANESCU, Virgiliu N. G. CONSTANTINESCU, Eugen
să te ții de treabă!”
SIMION, Ionel HAIDUC, Ionel Valentin VLAD
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Expoziția „Proiecte ale Facultății de Arhitectură

text&video - Ana DONȚ U
foto de arh. Mircea Ț IBULEAC

a Universității SPIRU HARET”

F

iliala Județeană Sibiu a Uniunii
Arhitecț i lor din Româ nia a sprijinit
Expoziț i a „Proiecte ale Facultă ț i i de
Arhitectură a Universită ț ii Spiru Haret”,
care a cuprins proiecte de arhitectură ale
studenț ilor din anii II-V ș i proiecte de
diplomă ale promoției 2016. Filiala Sibiu a
UAR s-a implicat ın
̂ obținerea autorizației
de la Primă ria Municipiului Sibiu pentru
expunerea proiectelor la Centrul de
Informare Turistică , ı̂ n mediatizarea
evenimentului ın
̂ presa locală , distribuirea
invitaț i ilor ș i nemijlocit la montarea
expoziției ș i organizarea vernisajului din
data de 12 iulie, ın
̂ deschiderea că reia a
vorbit domnul arhitect Mircea Ț IBULEAC,
preș edintele Filialei UAR Sibiu:
„Din partea Uniunii Arhitecților vă
spunem Bine ați venit! Suntem sprijinul sau
avanpostul Universității Spiru Haret,
Facultatea de Arhitectură, aici în Sibiu, încă
de anul trecut, când am semnat un contract
de colaborare și sprijinim eforturile pe care
le fac când vin în Sibiu. Este a doua expoziție
și a treia descindere de studiu în Sibiu. O să vă
invit la un moment dat să luați aceste reviste
„Arhitectura” pe care le editează redacția
Uniunii Arhitecților din România. Pentru
studenții care sunt în echipa de lucru: să
aveți spor la treabă și un sejur bun în Sibiu. În
continuare o las pe gazda noastră doamna
arhitect-șef, Ioana URDEA să vă ureze bine
ați venit în aceaastă frumoasă sală a
expoziției.”

La eveniment au participat mai mulți
membri ai Filialei UAR Sibiu, care au facut
efortul ca ın
̂ tr-o zi caniculara de iulie să ne
onoreze cu prezența, fapt pentru care le
mulțumim ı̂n mod special. Ei sunt: arh.
BOILA Dorin, arh. CARSTEA Viorel, arh.
GRIGOROV Vlad, arh. LASCHESCU Dorin
Ioan, arh. OLARU Nicolae Ș tefan, arh. POP
Vasile, arh. RUSU Viorel, arh. VOICIULESCU
Constantin, FABINI Armeniu Hermann, arh.
URDEA Ioana, arh. BUCUR Corneliu Ioan.

Î n co n t i n u a re vo m p rez e n t a
amplul articol al doamnei Lect. dr. arh.
Marilena Doina CIOCĂNEA despre
expoziția în cauză, căreia îi mulțumim
pentru ilustrarea detaliată a
evenimentului.

În data de 12 iulie 2016, la Primăria
Municipiului Sibiu, în holul Centrului de
Informare Turistică, a avut loc vernisajul
expoziției Proiecte ale Facultății de
Arhitectură a Universității Spiru Haret,
realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului
Sibiu, reprezentată de Arhitectul Șef al
Municipiului Sibiu, d-na dr. arh. Ioana Urdea,
precum și al Filialei Județene Sibiu a Uniunii
Arhitecților din România, reprezentată de dl.
arh. Mircea Țibuleac.
Facultatea de Arhitectură a
Universității Spiru Haret este la cea de-a
doua expoziție a studenților arhitecți
realizată la Sibiu.
Ca în fiecare an, diploma de licență a
studenților reprezintă un sumum de
cunoștințe acumulate în cei șase ani de studii
ai Facultății de Arhitectură. Expoziția
realizată în Sibiu a reușit să demonstreze
pasiunea și puterea de inovare a studenților,
alături de profesorii lor.
Într-o epocă controversată, cu
probleme economice, demografice, politice,
proiectele studenților au reușit să ne aducă un strop de speranță că meseria de arhitect este
încă una de excepție. Programele abordate au fost foarte variate, adaptate la tendințele
prezentului, la globalizare, la economia europeană, la noua tehnologie, la noile materiale de
construcție. De la locuințe individuale sau colective, la edificii publice în domeniul
administrației, sănătății, turismului, cercetării, învățământului, culturii, religiei,
agrementului, sportului etc., pasiunea și frumusețea meseriei nu au bariere când este vorba de
arhitectură.

Amplasamentele pe care au fost
proiectate toate aceste edificii pot fi
clasificate în mai multe categorii, și anume
după poziția geografică − la mare, la munte,
la șes, la deal, în oraș sau la sat, în România
sau în alte țări − sau concursuri, inițiative
personale sau comenzi ale unor investitori
sau ale administrației publice, până la
construcții realizate în mine de sare, pe
mare, pe stânci sau pe baraje.
Cele mai multe diplome au fost
realizate în Municipiul București, dar și în
alte orașe, precum Constanța, Sighișoara,
Sibiu, Calafat, Galați, Tg. Jiu, Bacău, Focșani,
Herculane, Brașov, Cluj, Rm. Vâlcea, Slatina,
Ploiești, Giurgiu, Tulcea, în localități precum
Horezu, Geoagiu Băi, Cavnic, Cheia,
Costinești, Slănic, Fortul Popești-Leordeni,
Padina, Cândești, Delta Dunării, Delta
Prutului, Gura Barza, Potlogi și în alte țări −
Italia (Siracuza, Veneția), Coreea de Sud,
Singapore, Franța, Bulgaria (Varna).
Varietatea temelor abordate a făcut
ca rezultatul acestor diplome să
demonstreze încă o dată profesionalismul cu
care a fost abordată viitoarea meserie de
arhitect de către studenți și devotamentul
cadrelor didactice în dorința de a transmite
celor tineri secretele acestei meserii.
Programe precum cele de restaurare sau
clădiri moderne amplasate în situri istorice
au adus un plus de valoare creației
arhitecturale realizată de viitorii arhitecți.

Printre proiectele care s-au remarcat,
se poate aminti diploma studentului arhitect
Alexandru Petrișor, realizată pe un sit
deosebit în orașul monument Sighișoara.
Subiectul a fost Muzeu de arheologie și
istorie al Municipiului Sighișoara.
Amplasându-l în zona protejată a orașului,
pe o diferență de nivel remarcabilă, autorul a
știut să găsească o volumetrie modernă, care
să nu deranjeze monumentele aflate în
ve c i n ă ta te . P ro fes o r i i î n d r u m ă to r i :
arhitectură − prof. dr. arh. Sorin Minghiat,
urbanism − lect. dr. urb. Raluca Mihaela
Marinescu, structuri − conf. dr. ing. Carmen
Berevoescu, detalii − lect. dr. arh. Andreea
Pop.
O altă diplomă valoroasă a fost cea a
studentului Vlad Mihai Petrescu, tot în
Sighișoara, cu un subiect diferit, și anume
Primăria orașului Sighișoara.
Amplasamentul se află la punctul nodal al
orașului, unde se unesc cele patru cartiere,
loc care în decursul istoriei nu a fost folosit.
La viitoarea construcție autorul a păstrat
stilul arhitectural caracteristic orașului
Sighișoara, cu forme clasice, sobre, austere
ale vechilor clădiri, îmbinate cu elemente
moderne, luminatoare, zone vitrate ample,
înălțime redusă, speculând și elementele
naturale existente prin valorificarea lor
( D e a l u l Ce t ă ț i i ș i Va l e a Tâ r n a v e i ) .
Materialele utilizate și cromatica sunt mărci
ale Sighișoarei. Profesorii îndrumători:
arhitectură − prof. dr. arh. Sorin Minghiat,
urbanism − lect. dr. urb. Raluca Mihaela
Marinescu, structuri − conf. dr. ing. Carmen
Berevoescu, detalii − lect. dr. arh. Andreea
Pop.

În categoria terenurilor aflate în zone
rurale cu tradiții mesteșugărești se
încadrează și diploma realizată de studentul
Andrei Victor Bogdan, cu tema Școală de
olărit la Horezu. Amplasat pe un teren ușor
în pantă, programul abordat a fost gândit
pavilionar, prin respectarea funcțiunilor
necesare desfășurării unei astfel de
activități. Construcția principală este un loc
de cazare pentru viitorii elevi cu toate
dotările necesare, care parcă protejează prin
forma și volumul ei cele opt ateliere de olărit.
Gruparea a câte două ateliere în jurul unui
unui coș comun celor două cuptoare
constituie ideea de bază a acestei teme. De
asemeni, forma triunghiulară a atelierelor
permite gruparea acestora într-o compoziție
deosebită și dând posibilitatea orientării
acestora către lumină. Profesorii
îndrumători: arhitectură − conf. dr. arh.
Doina Nicoleta Teodorescu, urbanism − lect.
dr. arh. Doina Marilena Ciocănea, structuri −
conf. dr. ing. Carmen Berevoescu, detalii −
lect. dr. arh. Andreea Pop.
Cei trei studenți au avut posibilitatea
sa-și prezinte diplomele în fața publicului
aflat la expoziție și să răspundă la întrebările
pertinente ale acestuia.
Pe lângă aceste diplome, se pot
evidenția și alte câteva diplome de excepție
care au adus un plus de valoare, atât prin
volumetrie, imagine, cât și prin idei
novatoare.

Restructurarea urbană în zonă
protejată strada Academiei − Calea Victoriei,
autor Ioana Popa. Conceptul are la bază
transformarea insulei urbane în spațiu
public la nivelul parterului, prin eliminarea
curților și crearea unor legături pietonale
conectate între ele prin spații tematice.
Profesorii îndrumători: arhitectură − prof.
dr. arh. Emil Creangă, urbanism − conf. dr.
arh. Victoria-Marinela Berza, structuri −
lect. dr. ing. Mircea Alexe, detalii − lect. dr.
arh. Andreea Pop.
M u ze u l a u toveh i c u l el o r C i cl o p
București, autor Romina Ababei, profesori
îndrumători: arhitectură − prof. dr. arh. Emil
Creangă, urbanism − conf. dr. arh. VictoriaMarinela Berza, structuri − lect. dr. ing.
Mircea Alexe, detalii − lect. dr. arh. Andreea
Pop.
Muzeul Constantin Brancuși − Tg. Jiu,
autor Bianca Loredana Gurică (Cirțu),
profesori îndrumători: arhitectură − prof. dr.
arh. Emil Creangă, urbanism − conf. dr. arh.
Victoria-Marinela Berza, structuri − lect. dr.
ing. Mircea Alexe, detalii − lect. dr. arh.
Andreea Pop.
Centru Cultural Calea Victoriei, autor
Laura Mariana Ispas, profesori îndrumători:
arhitectură − conf. dr. arh. Constantin Rusu,
urbanism − lect. dr. arh. Marilena Doina
Ciocănea, structuri − lect. dr. ing. Mircea
Alexe, detalii − lect. dr. arh. Andreea Pop.
Universitate Veneția, insula Poveria,
Italia, autor Irina (Șușman) Nistor, profesori
îndrumători: arhitectură − conf. dr. arh.
Constantin Rusu, urbanism − lect. dr. arh.
Marilena Doina Ciocănea, structuri − lect. dr.
ing. Mircea Alexe, detalii − lect. dr. arh.
Andreea Pop.

Extindere SPA – Lido București, autor
Mihaela Cudera, profesori îndrumători:
arhitectură − conf. dr. arh. Ruxandra
Nemțeanu, urbanism − conf. dr. arh. Victoria
Marinela Berza, structuri − lect. dr. ing.
Iulian Spătărelu, detalii − lect. dr. arh.
Andreea Pop.
Școala italiană Luigi Cazzavillan
București, autor Mihai Murineanu, profesori
îndrumători: arhitectură − conf. dr. arh. Ana
Maria Hariton, urbanism − lect. dr. urb.
Raluca Mihaela Marinescu, structuri − lect.
dr. ing. Iulian Spătărelu, detalii − lect. dr. arh.
Andreea Pop.
Observatorul astronomic masivul
Ciucaș, autor Ștefan Suciu, profesori
îndrumători: arhitectură − conf. dr. arh.
Maria Duda, urbanism − lect. dr. urb. Raluca
Mihaela Marinescu, structuri − lect. dr. ing.
Iulian Spătărelu, detalii − lect. dr. arh.
Andreea Pop.
Spital oncologic de mici dimensiuni –
Fundeni București, autor Gabriel Goace,
profesori îndrumători: arhitectură − lect. dr.
arh. Dobrin Datcu, urbanism − lect. dr. arh.
Marilena Doina Ciocănea, structuri − lect. dr.
ing. Mircea Alexe, detalii − lect. dr. arh.
Andreea Pop.
Re s t a u ra re ș i e x t i n d e re co n a c
Cândești, autor Maria Matea, profesori
îndrumători: arhitectură − prof. dr. arh.
Sorin Minghiat, urbanism − lect. dr. urb.
Raluca Mihaela Marinescu, structuri − conf.
dr. ing. Carmen Berevoescu, detalii − lect. dr.
arh. Andreea Pop.
Tot în această expoziție, au fost expuse
și proiecte de urbanism realizate de studenții
anului 3 cu tematica Înțelegând orașul –
analiză critică și scenarii de dezvoltare și
câteva proiecte ale studenților din anii 2 și 4.
Expoziția a fost deschisă între 12.07.2016 și
17.07.2016.

Lect. dr. arh. Marilena Doina CIOCĂNEA

F a c u l t a t e a d e A r h i t e c t u r ă a
Universită ții „Spiru Haret” a organizat anul
acesta pentru a doua oară , o practică a
studenților arhitecți ı̂n municipiul Sibiu.
Anul acesta, practica profesională a
studenț i lor a constat ı̂ n : continuarea
studiului ı̂ n ceput anul trecut, intitulat
„Patrimoniu Construit ın
̂ Cartierul Parcul
Sub Arini – Sibiu”, releveul Licelului
Tehnologic, de Construcții ș i Arhitectură
Carol I din Sibiu ș i organizarea expoziției
„Proiecte ale Facultă ții de Arhitectură a
Universită ț i i Spiru Haret”. Vernisajul
expoziției a avut loc ın
̂ data de 12 iulie 2016,
la ora 17:00. Expoziț i a, organizată cu
sprijinul Filialei Județene Sibiu a Uniunii
Arhitecților din Româ nia, a fost deschisă
publicului la Primă ria Municipiului Sibiu,

Discuțiile au continuat ș i ın
̂ tr-un cadru

Centrul de Informare Turistică , ın
̂ perioada informal, ı̂ntr-o atmosferă de colegialitate
12-17 iulie 2016.
despre concluzii, planuri de viitor, nu ı̂n
Inregistră rile video ale vernisajului
ultimul râ nd probleme din breaslă .
pot fi urmă rite AICI
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Duiliu MARCU

de Ana DONȚ U
foto de arh. Mircea Ț IBULEAC

Arhitectul detaliilor

Muzeul Municipiului Bucureș ti a organizat o altă ın
̂ tâ lnire din cadrul conferințelor de
joi cu dr. arh. Mariana Croitoru, dr. arh. Dan Adrian Ionescu și dr. arh. Mihaela Lazăr
pentru prezentarea „Duiliu Marcu – arhitectul detaliilor”. Aceasta a fost realizată ın
̂
colaborare cu Uniunea Arhitecților din România, ın
̂ cadrul Semicentenarului Duiliu
Marcu (1966-2016), ın
̂ data de 30 iunie 2016, orele 19.00, la Palatul Șuțu.

D u i l i u M A RC U e s t e c e l c a re
dovedeș te o polivalență ieș ită din comun ın
̂
arhitectura româ nească , practic activitatea
sa confundâ ndu-se cu aproape ı̂ n treaga
evoluție a arhitecturii noastre. O contribuție
remarcabilă a lui MARCU pentru ı̂ntreaga
arhitectură interbelică din țara noastră este
reinventarea detaliului de arhitectură , atâ t
prin soluția gă sită , câ t ș i prin prețiozitatea
materialului folosit. Din acest motiv,
ı̂ndră znim să -l numim pe Duiliu MARCU
„ A R H I T E C T U L D E TA L I U L U I Î N
A R H I T E C T U R A M O D E R N I S TĂ D I N
ROMÂNIA”.
De fapt, câ nd privim creația lui Duiliu
MARCU avem ı̂ n faț ă operele celui mai
complex arhitect care a profesat ın
̂ Româ nia,
ı̂n veacul de modernitate 1850-1950. In
ciuda acestor considerații, arhitectul ın
̂ suș i
se ı̂ntreabă , cu modestie, referindu-se la
atingerea aspirațiilor sale că tre o arhitectură
modernă ș i originală , care l-au că lă uzit ın
̂
activitatea sa profesională : „Voi fi reușit oare?
Eu pot să declar [...] că sunt departe de a fi fost
întotdeauna mulțumit de ceea ce am realizat.”
Prezentarea face parte dintr-o serie
de evenimente ce se vor desfășura de-a
lungul anului 2016, anul
Semicentenarului Duiliu MARCU(19662016).

Mariana CROITORU este absolventă a
Institutului de Arhitectură ș i Urbanism „Ion
Mincu” (1985), membru UAR (din 1985) ș i
OAR (din 2001). Angajată la Institutul
„Carpaț i Proiect” din Bucureș ti, unde a
participat la elaborarea unor lucră ri
complexe (Palatul Parlamentului, Casa
Academiei, Biblioteca Naț ională ș .a.), ı̂n
calitate de colaborator sau ș ef de proiect
(1987-2006).
Cadru didactic universitar din anul
2006, Doctor ı̂ n arhitectură (2012), cu
lucrarea „Arhitectura de interior ın
̂ Româ nia
– o istorie din prima jumă tate a secolului XX”,
ın
̂ drumă tor prof. dr. arh. Sorin Vasilescu. In
prezent este lector universitar ı̂n cadrul
Facultă ț i i de Arhitectură de Interior a
Universită ții de Arhitectură ș i Urbanism „Ion
Mincu”.
A participat la proiecte culturale ale
UAR (2012) – „Dicț i onar al arhitecturii
româ neș ti moderne (sec. XIX, XX, XXI).
Literele A-C”, fiind menționată la litera C ș i
ale OAR (2013) – „5 trasee culturale de
arhitectură bucureș teană ”, cu două tururi
ghidate ș i cu broș ura de autor „Traseu urban
B u c u r e ș t i . A r h i t e c t D u i l i u M a r c u ”.
Autor al expoziției de fotografie „Un veac de
arhitectură bucureș teană (1850-1950)”, ın
̂
cadrul manifestă rilor „BUCUREȘ TI 550” –
2009 ș i al expoziției permanente „Arhitectul
Duiliu Marcu”, ın
̂ cadrul Muzeului de Artă al
Oraș ului Calafat (localitate ın
̂ care s-a nă scut
arhitectul), județ u l Dolj, inaugurată cu
ocazia manifestă rilor „Zilele oraș ului
Calafat” – mai 2015. (sursa:
https://www.uniuneaarhitectilor.ro/dui
liu-marcu-arhitectul-detaliilor)

Doamna arh. Mariana CROITORU a făcut o prezentare amplă a operei lui Duiliu MARCU, pe
care o vom ilustra prin imagini în ceea ce urmează. Linkuri conferință:https://we.tl/mkIE3uZ0EB,
https://we.tl/iVmEaggmdM

Extinderea Palatului Universității,
secția fizico-matematică (1912-1913)
str. Academiei, nr. 14

Școala Politehnică - Pavilionul de Mecanică,
Cămin și Cantină (1923-1926-1931) Timișoara

Teatrul Orașului (Opera) Interioare și Fațadă Hotel Athenee Palace (1925-1927, 1938-1939)
(1923-1928, 1934-1936) Timișoara
str. Episcopiei nr. 1-3

Palatul Direcției generale C.F.R. (Ministerul Transporturilor) Casa autonomă a monopolurilor statului (Ministerul Economiei)
(1934-1937) str. Dinicu Golescu nr. 38 (Piața Gării de Nord)
(1934-1941) Calea Victoriei nr. 152

Academia Română (1936-1938) Calea Victoriei nr. 125
cu vederi exterioare și interioare,
sălile de lectură și birouri

Școala Superioară de Război (U.N.Ap. Carol I)
(1937-1939) șos. Panduri, nr. 68-72

Două Gări Regale (1936-1938) București - Băneasa și Sinaia

Ministerul Afacerilor Străine (Palatul Victoria) Blocul Nestor (Imobil de birouri și locuințe al Societății „MICA”)
(1932-1934, 1937-1939) Calea Victoriei, nr. 61-63
(1937-1944-1952) Piața Victoriei nr. 1

Casa ing. Constantin M. VASILESCU
Casa Sevastia Ilie SĂBĂREANU (1916-1919)
(1915-1916, 1920-1925) bd. Lascăr Catargiu nr. 54
bd. Regina Maria nr. 52-54

Imobil de raport SCARLAT-CARAGIALE Casa Dr. A. DOBROVICI (1919, 1922-1925)
(1922-1924) str. Sofia nr. 21
Bd. Lascăr CATARGIU NR. 40

Casa Eugen și Julieta THEODORINI (1926-1928)
str. Alexandru PHILIPPIDE nr. 17

Casa Ing. Constantin BUȘILĂ
(1932-1933) str. Rabat nr.1

Casa doamnei George GEORGESCU Casa Ing. Luca BĂDESCU (1934)
(1933) str. Washington nr.9
str. Muzeul Zambaccian nr. 1

Casa Prof. Mircea DJUVARA
(1934) str. Sofia nr. 16

Imobil de raport Ing. Nicolae TABACOVICI
(1934-1935) str. Tudor Aeghezi nr. 16

Imobile de raport STOIANESCU, GIURGEA Imobile de raport POPOVICI-MEZIN
(1937-1938) str. Italiană nr. 25
(1935-1937) str. Știrbey-Vodă nr. 17, 18-20
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ECHILIBRU

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

U

tilizarea teritoriului unei țări pornește de la procesul
LOCUIRII acestui teren aflat la dispoziție, adică de la existența unui
HABITAT – ce implică o rețea de așezări (urbane, rurale, de exploatare a
resurselor, de gestionarea unor utilități publice, etc.)
Situația ideală în acest context este când întreg procesul ajunge,
poate după sute de ani și sute de crize, la un echilibru ! O perioadă de
stabilitate urbanistică, economică, socială și politică. După cum istoria
europeană a dovedit-o, acest echilibru este foarte greu de obținut și
aproape imposibil de menținut... Totuși, perioada în care popoarele s-au
coagulat în națiuni și au dezvoltat organic aceste forme de echilibru socio-economic-politic a fost cea mai
fertilă, pe orice continent !
Cu toate că națiunile au intrat și ele în coliziuni armate devastatoare, nu se poate spune că aceste
conflicte, păstrând proporțiile, au fost mai destructurante decât cele din epocile pre-naționale.
Pentru a reveni la problemele românești, privite prin această prismă, putem analiza echilibrul
macro-urbanistic la nivelul teritoriului nostru național, cel puțin în trei direcții:
1.
PROPORȚIA dintre așezările (orașele) mari și cele mici. Pe lângă bine-știuta proporție dintre
numărul de orașe versus numărul de sate, ceea ce nu spune însă totul despre proporția dintre populația
stabilită în urban și cea din rural, avem mai multe corelații interesante – raportul dintre populația capitalei
și a următorului oraș ( la noi= 2,5 milioane față de 0,45 mil.), raportul dintre populația stabilă în orașe de
peste 200 000 locuitori și restul populației urbane,etc. După ultimele date, România are cel mai mare
număr de oameni trăitori în rural din toată comunitatea europeană = cca 40%. După părerea mea,
analizând și pe alte criterii decât cele birocratic-europene beneficiile și dezavantajele existenței unei
proporții mari de locuitori la sate, acest procent este perfect valabil unei gestionări mai subtile a teritoriului
național, care cuprinde 30% zonă colinară și 30% zonă montană !! Afirmațiile habarniștilor-urechiști
despre necesitatea unui procent de sub 10% populație rurală într-o țară sunt absolut deplasate. Asemenea
procente vin dintr-o viziune corporatist-utopică asupra economiei industrializate ca „unic motor” al
societății – o societate amorfă, omogen-amorală, care s-ar dori egal îndepărtată de preceptele creștine, de
etnic și naționalism, de tradiție și bună-cuviință !!
2.
CONCENTRAREA populației – în general, acest aspect este legat de procentul din total populație
care este rezident în capitala țării. Pentru majoritatea țărilor sud-est europene, acest procent este foarte
mare, indicând disproporții ale sistemului economic și politic moștenite de sute de ani în respectivele țări.
Când o treime din totalul oamenilor dintr-o țară se aglomerează într-un singur oraș (capitala), aceasta duce
la grave inechități în gestionarea economiei naționale și la creșterea corupției politice; adică, toate marile
„învârteli” se petrec numai la „centru” – recunoaștem situații clasice în Grecia (33% din total în Atena), în
Serbia (30% în Belgrad), etc.

La noi, ca și în Austria, Cehia, Franța, această proporție e de cca 15%. Dar, din păcate, astăzi în
România asistăm la fenomenul de agravare a concentrării populației doar în cele câteva mari orașe ale țării,
asta în detrimentul locuitului la sate...
3.

OCUPAREA OMOGENĂ a teritoriului – este o problemă strict de strategie națională ! Se dezbate

prea puțin acest aspect al gestionării teritoriului național, semn al slabei determinări a conducătorilor
României spre o corectă construcție a viitorului neamului ! De zeci de ani lipsesc între consilierii
conducătorilor țării marii specialiști urbaniști și demografi,care să fie și respectați și ascultați !! Foarte pe
scurt, trebuie spus că o rețea eficientă de localități (urbane, rurale și de exploatare industrială, plus rețeaua
de rezervații naturale) se planifică, gestionează și monitorizează prin pârghii ale statului, prin programe
tehnocratice timp de decenii.
Pe lângă echilibrul macro-urbanistic, se mai evaluează și echilibrul economic și cultural aferent unei
dezvoltări normale, organice a societății – este vorba despre repartiția supravegheată a extracției
resurselor epuizabile, a producției industriale, agricole și silvice, plus a rețelei naționale de transporturi. În
orice țară cu conducere responsabilă, acest SISTEM DE PLANIFICARE-MONITORIZARE se realizează prin
institute de cercetare-proiectare ale ministerelor centrale.
În aceeași arie se înscriu rețelele de centre ale „industriei creative” și ale evenimentelor culturale
reprezentative. Acest tip de economie din domeniul informației-culturii s-a dezvoltat firesc în societățile
post-industriale ale finalului de secol XX. După 1990, Sibiul nostru, pe lângă o structură industrială
meritorie, este fruntaș și în domeniul „industriilor” creative, deși ar mai fi multe de făcut...
Ca o concluzie prudent-optimistă, putem spune că România de azi, cu toate frânele congenitale de
care nu scapă ușor, reușește treptat re-echilibrarea marilor disparități moștenite inclusiv din comunism.
Astfel că putem avea următoarea listă a unor obiective și evenimente care NU se află/se petrec în capitala
țării:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Cele mai mari întreprinderi de producție avansată (trenuri electrice – Arad și Craiova).
Cele mai mari într. de automobile (Pitești și Craiova).
Cea mai mare într. producătoare de oțeluri (Galați).
Cele mai mari într. de exploatare, prelucrare și transport a gazului natural, petrolului, sării, etc.
Cea mai mare și creativă universitate (Cluj).
Cel mai dinamic centru urban de industrie I.T. (Cluj)
Singurele întreprinderi producătoare de avionică (Brașov și Craiova).
Cel mai mare festival de film (Cluj).
Cel mai mare festival literar și de traduceri și cel mai mare centru de inventică (Iași).
Cel mai mare festival de teatru și artele spectacolului (Sibiu).
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de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

L

a urma urmei – un fost turn de poartă a celei de-a doua
incinte fortificate a Sibiului medieval, un turn de apărare a intrării
dinspre sud în miezul cetății,
început pe la anul 1200, Turnul
Sfatului (adică al celui dintâi spațiu vecin dedicat primăriei) a fost
supraînălțat spre a deveni catargul Primăriei, pentru a-și pierde, în
ultima fază de reconstrucție, piramida acoperișului clasic; a primit,
pe la 1826, un acoperiș tip bulb baroc, cu învelitoare din tablă, ca să
devină în final simbolul orașului istoric !
Dar ce destin pentru acest Turn al Sfatului, trăit împreună cu
zecile de generații de sibieni, ce l-au imaginat, construit, reconstruit
de mai multe ori, utilizat ca spațiu de „sfat al conducerii cetății”,
depozit, muzeu – sau numai au trecut pe lângă el, sau pe sub el, prin
cele două ganguri astăzi carosabile, dintre Piața Mare și Piața Mică !
Un adevărat ax virtual pentru ansamblul atât de real al celor trei
piețe istorice din inima cetății medievale, propuse pe lista UNESCO a
monumentelor semnificative pentru civilizația umană... și încă în
discuție...
Așa, ca între noi – dacă se mai amână mult, și prindem
modificări „corecte politic” ale legislației patrimoniale europene,
riscăm să devenim ofensatori, cu turnurile noastre medievale,
pentru noua „cultură pro-semitică”, eventual islamică...
Mai bine să gândim pozitiv – asupra Turnului ca martor
durabil în cursul istoriei urbane sud-transilvane:
ź

A fost martor al incendiilor medievale, când cetatea era plină
de construcții din lemn – marele incendiu din 1556 (a avut și rol
de „foișor de foc”)

ź

A trecut prin cutremure devastatoare – prăbușirea etajelor
superioare la 1585

ź

A fost privit în semn de adio de către condamnații la moarte,
executați în scopul disciplinării sociale, cu asistența locuitorilor,
în Piața Mare...

ź

A adăpostit foarte devreme primul orologiu public din zonă,
cu mecanism din lemn ( i s-a mai spus și Turnul cu ceas).

ź

A vegheat forfota târgurilor săptămânale și anuale –
tradițional în Piața Mică, spațiul comercial consacrat, apoi, în
timpurile moderne, și în Piața Mare; spații devenite adevăratul
centru comercial al Țării Cibinului, unde se întâlneau negustorii
sași cu cei români (mărgineni și valahi de peste munți), cu cei
veniți din Imperiul otoman (turci și greci), cu toate neamurile
balcanice și central-europene...

TURNUL SFATULUI

ź

În timp ce-și înnoia propria ținută constructivă, a străjuit pe
rând modificările construcțiilor gotice din desfășurările piețelor
medievale, spre o față renascentistă și apoi barocă, pentru ca în
perioada industrializării să primească în Piața Mică celebrul pod
de fontă „al mincinoșilor” (azi am zice al politicienilor...), iar prin
Piața Mare să-i treacă cu alai tramvaiul electric !!

ź

După atâtea episoade militare din anii Evului mediu, a putut
vedea și cartierul general al trupelor austriece, în Piața Mare, și
perindarea vremelnicilor stăpâni naziști și ruso-comuniști, chiar
și episoadele sângeroase ale crimelor „puse în scena” Pieței Mari
(la fostul CEC), din decembrie 1989...

ź

A început să fie aureolat de exploziile focurilor de artificii,
lansate tot mai des după 1990, din Piața Mică.

ź

Și a asistat mirat la cea mai vastă operație urbană din ultimele
secole, cu ocazia construcțiilor pentru Capitala Culturală
Europeană din 2007 – renovarea fațadelor în marile piețe și
artere, refacerea pavimentelor și a instalațiilor subterane din tot
centrul istoric, începerea eliminării instalațiilor electrice aeriene
și chiar repararea fațadei și zugrăvirea lui, a Turnului Sfatului !!

ź

Apogeul artistic l-a trăit, emoționat, în noaptea de Anul Nou
2007, când, iluminat de proiectoare colorate, a fost escaladat de
artiști-alpiniști pe fațada către Piața Mare, într-un program aerian
de virtuozitate, cum nu și-ar fi închipuit vreodată că e posibil !!!

ź

Și e foarte mulțumit că de atunci, în fiecare sezon estival și în
timpul fiecărui Festival Internațional de teatru și artele
spectacolului, o mulțime de oaspeți din toată lumea vine să vadă
centrul istoric sibian și se urcă prin măruntaiele lui, ale Turnului
Sfatului, să ajungă sus, în punctul de belvedere – de unde se poate
admira întreg orașul, toată câmpia Cibinului și tot lanțul de munți
care închid spre sud Transilvania – Munții Lotrului, Sebeșului și
Făgărașilor !
LA MULȚI ANI !!
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CONSIDERAȚII ÎN ZILE DE CANICULĂ

de arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

C

ând excesele vremii ne fac probleme, este momentul să facem un pas înapoi spre a vedea de ce

suntem atât de vulnerabili, într-o epocă de mare avânt tehnologic ? Sau respectivul avânt este inegal, adică
nu este interesat de toate aspectele vieții societății ?? Societate care, de bine, de rău, îl finanțează !!
Plină de învățăminte este și recurgerea la istoria așezărilor umane – ca să vedem cum era posibil ca,
în vremuri de înapoiere tehnologică, societatea, comunitățile, să facă față onorabil exceselor climatice ...
Adesea uităm că, deși a parcurs câteva secole de adevărată „mică eră glaciară” ( 1450 – 1750 ), comunitatea
popoarelor europene a lăsat modernității enorme suprafețe de păduri seculare, care, de fapt, au fost
deforestate nesustenabil mai mult după anul 1800...
Primul secret ține de amenajarea teritoriului și urbanism contextual – societățile responsabile și-au
amplasat totdeauna vetrele primelor așezări la adăpost de culoarele cu vânturi excesive, la adăpost de
viituri și inundații periodice, departe de mlaștini și alte suprafețe insalubre. Informația esențială și de
durată strategică ducea la decizia amplasării de localități - investiția care înseamnă cel mai mare efort
financiar, de timp și energie, pentru orice comunitate !
Aceasta este și cauza pentru care marile orașe europene au fost expresia unei stabilități de ordin
politic-decizional, au acum toate peste un mileniu de viață și nu se compară cu nici o „metropolă” a
popoarelor migratoare orientale, ca să nu mai vorbim despre aberațiile „metropolelor” ridicate pe
nisipurile petrolifere din Golf...
Al doilea secret ține de natura materialelor de construcție – construirea de-a lungul ultimului
mileniu, în orașe și sate, nu putea fi sustenabilă decât utilizând materiale locale / ieftine / ușor de
transformat și prelucrat / ușor de reciclat !! Europenii au preferat mereu piatra moale (calcar, tuf vulcanic,
gresiile ) pentru construcții mai durabile, dar și argila, resturile vegetale (paie, stuf, crengi elastice), lemnul
brut, varul și nisipul, pentru construcțiile mai puțin pretențioase.
În condițiile Europei de zonă temperată, experiența breslelor și confreriilor de constructori, deși a
avut acces foarte limitat la moștenirea glorioasă a imperiului roman, a sintetizat până la urmă un corpus de
cunoștințe de specialitate, care a dus la răspândirea pe întreg continentul a unor metode de edificare
perfect adaptate climei și locuitului durabil. Azi vorbim despre construcții „tradiționale” și le opunem cu
orice prilej celor dictate de noile industrii ale materialelor, ale sistemului de afaceri imobiliare și ale
sistemului de manipulare media – acestea tinzând să implementeze pe tot globul un așa-numit sistem de
tranziență și în domeniul construcțiilor.
Adică să ne convingă de faptul că o casă este doar un obiect cu viață scurtă, îl ridici sau îl cumperi, îl
folosești, dar te plictisețti repede și îl distrugi...

De aceea este înțelept să ne aplecăm mai atent asupra caselor tradiționale pe care le mai avem ! Cum
au trecut ele sute de ani prin această climă – vara, în pod sunt 60 gr. Celsius, iar în pivniță maxim 13 grade...
Verificați, pe caniculă, când treceți prin dreptul unei ferestre de subsol, ce curent de aer rece vă spală
picioarele – gratis !! Și am ajuns, în anul de grație 2016, să nu fim în stare să utilizăm această căldură gratuită
de la soare, și acest sistem de răcire pasivă a aerului, pe care unii în antichitate știau să-l folosească !!!
Vorbim de proporții de massă, nu la vile unicat, foarte scumpe...
Ceramica (sub formă de cărămizi, cahle, țigle) este un material imbatabil, inclusiv pentru protecția
navetelor spațiale ce se întorc de pe orbită. Este din resursă practic nelimitată, regenerabilă, omogenă în
comportament, ieftină ca fabricație, punere în operă și mentenanță.
Structura tradițională înseamnă: fundații continue (piatră, cărămizi bine arse, apoi beton) / ziduri
portante din cărămidă sau stâlpi+grinzi din lemn+umplutură cu chirpici, paiantă, lut pe împletitură din
nuiele / tencuială cu var-nisip / tâmplărie din lemn / izolație peste tavan din lut+resturi ceramice+cărămizi
sau amestec de resturi+lână / acoperiș pe structură din lemn cu învelitoare ceramică (țiglă), paie sau lemn
(șiță). Este un sistem aplicabil în orice cantitate și la orice altitudine. Cu o anume grosime de perete, ai
asigurată căldură iarna și răcoare vara, fără consum de energie !! Cam 60 cm. cărămidă plină sau balot de
paie...
Structurile moderne și contemporane sunt, fără excepție, catastrofale în condiții de caniculă – toate
materialele sunt nesustenabile, adică scumpe, energofage, greu de reciclat, nepermeabile la vaporii firești
din interiorul încăperilor !! Vorbim despre sticlă, metal, polistiren, tâmplărie p.v.c, etc. Iar efectele utilizării
lor în construcții (indiferent de latura estetică) sunt devastatoare, asta pentru că:

ź

Sunt scumpe prin procedeele energofage de fabricație

ź

Se transportă pe distanțe mai mari decât materialele tradiționale

ź

Întreținerea e foarte scumpă – curățarea lor deasă/ pierderile de temperatură (sticla termopan e
eficientă doar de la 3 straturi în sus !) / suprafețe mari greu de deschis (apare necesară condiționarea
aerului – sursă de bacterii periculoase, consum mare de energ. electrică,etc.) / necesită sisteme
sofisticate de montaj, etc.

ź

Sunt foarte greu de reciclat.
De-aceea în urbanismul contemporan a mai apărut o contradicție fundamentală – între presiunea

mediatică pentru nou, schimbare cu orice preț, individualism și orgoliu profesional, și costurile primare,
sociale și strategice ale acestor investiții !!

arh. ALEXANDRU MULȚESCU
24 octombrie 1942 - 27 iulie 2016
Un mare arhitect al zilelor noastre s-a stins din viaţã.
Alexandru MULȚESCU, omul care a proiectat, printre multe
altele, ansamblul de locuinţe din piaţa centralã a oraşului
Câmpulung Muscel, a plecat dintre noi.
Alexandru MULȚESCU s-a născut la data de 24 octombrie 1942 în
București. A absolvit liceul Dimitrie Cantemir în 1960 și Institutul de
Arhitectură Ion Mincu în 1967.
A fost un om al Bucureștilor prin formație, prin mediul în care a
trăit, un adevărat cosmopolit. A fost mereu mândru de tradiția
românească și grecească pe care le-a moștenit și s-a străduit mereu să le
facă să apară discret în prezența sa publică. Campion la polo, cânta la pian,
a fost un om al diversității. Pentru colegii de liceu și de facultate a fost
Tzache, colegul vesel și dansatorul neobosit.
După absolvire a plecat la Pitești și a lucrat până la sfârșitul
carierei la Institutul de proiectare Argeș. A întâlnit-o pe Mitzi (arhitect
Maria NICULESCU și au creat un cuplu de arhitecți cum rar s-a întâlnit –
doi oameni care s-au înțeles în profesie, în viață, în curiozitate, în iubire. Au
doi copii, Gheorghe Petru și Andrei Barbu, cărora le-au lăsat moștenire
profesia, gustul pentru frumos, pentru tezaurul patrimoniului construit.
A fost mândru de multe dintre lucrările lui – din păcate unele dintre
ele au fost denaturate ulterior – Hanul Dealul Sasului, Spitalul de pediatrie
de la Pitești – ulterior folosit ca bază de proiectare pentru proiectul
spitalului Budimex, Sanatoriul de la Brădeț.
A lucrat și s-a luptat mult, alături de Maria, pentru un patrimoniu
aflat într-o situație dificilă în anii 1980 și și-au făcut un nume în domeniul
monumentelor istorice – au lucrat pentru Biserica (mănăstirea Cotmeana,
mănăstirea Negru Vodă de la Câmpulung, mănăstirea Aninoasa,biserica
domnească de la Curtea de Argeș fiind câteva din proiectele de care și-au
legat numele. O mare contribuție au avut la prezervarea centrului istoric al
Câmpulungului Muscel, punându-se în conflict direct cu autoritățile
timpului.
A trecut prin încercarea singurătății - în pofida prezenței fiilor nu sa putut consola cu pierderea soției în ultimii ani ai vieții. S-a stins într-un
timp prea scurt pentru cei care i-au rămas alături.
Andrei MULȚESCU

Dumnezeu sã-l odihneascã!
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Finalizarea Strategiei

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

de Dezvoltare Teritorială a României

"Legat de dezvoltarea economică locală, din perspectiva noastră
sunt câteva elemente cheie pe care trebuie să le avem în vedere pentru a
asigura un echilibru de dezvoltare între rural şi urban venind cu o viziune
integrate (...) a dezvoltării în profil teritorial, dar şi în profil economic,
astfel încât să asigurăm pe viitor o dezvoltare atât a zonelor urbane,
inclusive ariile metropolitane, cât şi a zonelor rurale, pe care să le putem
trata într-un mod unitar şi nu preferenţial pentru unii sau pentru alţii. Din
acest punct de vedere lucrăm acum la finalizarea strategiei de dezvoltare teritorială a României, la care a
început să se lucreze de câţiva ani şi care a tot fost tergiversată. Suntem în măsură acum să punem pe masa
de lucru a dumneavoastră şi a dezbaterii această strategie de dezvoltare teritorială integrată, numită şi
'România policentrică la orizontul 2035', pe care ne-am dori-o ca şi un cadru unitar pentru dezvoltarea
teritorială, pe termen lung a României, în aşa fel încât să avem această abordare de dezvoltare echilibrată a
teritoriului României în care să stimulăm cooperarea intercomunală, să stimulăm cooperarea între centrele
urbane sau poliurbane şi zonele rurale, să asigurăm legătura atât de comunicaţii, cât şi prin infrastructură a
întreg teritoriului ţării şi să creăm oportunităţi pe cât posibil echilibrate şi egale pentru toate regiunile ţării
pentru dezvoltarea activităţii economice", le-a spus premierul Cioloş participanţilor la Forumul
Administraţiei Publice Locale.
Prim-ministrul a atras atenţia că este necesară o abordare integrată şi vizionară asupra dezvoltării
teritoriale a ţării noastre.
"Observăm deja acest fenomen că investiţiile economice se concentrează din ce în ce mai mult în
regiunile care deja sunt dezvoltate şi, dacă nu venim cu o abordare integrată şi vizionară asupra dezvoltării
teritoriale a României, riscăm ca în câţiva ani, chiar dacă la nivel macro vom avea o dezvoltare economică
bună, aceasta să fie inechilibrat repartizată între diferitele regiuni ale ţării", le-a mai transmis Cioloş celor
prezenţi la Forumul Administraţiei Publice Locale.
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"Circuitul Bisericilor de Lemn

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

din Transilvania de Nord"

Consiliul Judeţean Maramureş a demarat recepţia lucrărilor la proiectul
"Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord", a informat managerul
acestuia, Claudia Maria Breban. Conform managerului proiectului, pe toată durata
lucrărilor au fost implicaţi peste 40 de parteneri, iar în urma unor acorduri semnate
cu cele două episcopii din Maramureş, ortodoxă şi greco-catolică, s-a stabilit că de
centrele de informare turistică se vor ocupa 16 persoane, plătite de CJ pe perioada de sustenabilitate a
proiectului.
Valoarea proiectului este de 19.851.274,44 de lei, potrivit unui raport public, obiectivul general al
acestuia constituindu-l valorificarea durabilă a potenţialului turistic al bisericilor de lemn recunoscute ca
valori ale patrimoniului mondial UNESCO, prin crearea şi îmbunătăţirea infrastructurilor conexe respectiv
prin includerea acestora într-un circuit turistic cultural-religios.
Amenajarea infrastructurii din vecinătatea lăcaşelor de cult ar putea determina o creştere calitativă
a ansamblului condiţiilor de practicare a acestei forme de turism, cu impact direct atât asupra creşterii
atractivităţii turistice a judeţului Maramureş cât şi asupra consacrării acestuia ca şi destinaţie turistică
europeană.
Proiectul "Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord" este finanţat prin Axa prioritară 5.
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de investiţie 5.1 Restaurarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
Conform ANTREC Maramureş, anual, mii de turişti români şi străini vizitează bisericile de lemn din
Maramureş, unele vechi de peste 400 de ani, pentru a admira arhitectura şi interioarele, picturile pe lemn şi
pânză, precum şi zonele unde acestea se află amplasate. Opt dintre bisericile de lemn din judeţ sunt parte a
patrimoniului mondial UNESCO.
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ȘTIRI COMENTATE

de la arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU

'Deva citeşte!'

În momentul tranzitării spre o epocă în care cartea va fi un ingredient minor, este important acest tip
de acțiune, pentru a salva tocmai acest mod fundamental de relaționare cu informația, de prelucrare
complexă a informației - mult superior modurilor de relaționare cu informația scrisă pe ecrane, mici sau
mari !!
Parcurile din Deva vor avea câte o minibibliotecă pentru cei ce citesc în natură. Mai multe rafturi cu
cărţi vor fi amplasate în parcurile din municipiul Deva în cadrul unui proiect cultural ce îşi propune să
stimuleze dragostea pentru lectură în rândurile celor care îşi petrec timpul liber în mijlocul acestor oaze de
verdeaţă. Proiectul intitulat 'Deva citeşte!' este derulat în comun de Biblioteca Judeţeană 'Ovid Densuşianu'
şi Primăria Deva, vizate fiind parcurile de la poalele Cetăţii Deva, Piaţa Arras şi cel din rezervaţia naturală
Bejan.
Primele cărţi vor putea fi citite în parcuri spre sfârşitul lunii august, după ce rafturile vor fi gata şi vor
fi amplasate pe locurile stabilite în proiect.
'Scopul nostru este acela de a aduce cărţile cât mai aproape de potenţialii cititori, de toate vârstele şi
profesiile, care iubesc lectura. Vom amplasa, în acest sens, în curând, un număr de trei mici biblioteci în aer
liber, rafturi cu un design elegant, aşezate în trei puncte diferite de recreere, binecunoscute de către
locuitorii Devei: Parcul Cetăţii, Piaţa Arras şi Parcul Bejan', a declarat joi managerul bibliotecii judeţene,
Sebastian Bara.
Cărţile vor putea fi împrumutate, gratuit, de către oricine doreşte să le citească pe loc sau să le ducă
acasă, urmând ca volumele să fie restituite ulterior, conform uzanţelor unei biblioteci publice. 'Cititorii sunt
rugaţi doar să aibă grijă de cartea luată de pe raft şi, după citirea ei, s-o aşeze înapoi sau să aducă o altă carte
în locul celei citite', a explicat Sebastian Bara. Potrivit acestuia, campania va contribui la creşterea
interesului faţă de carte şi lectură, mai ales în cazul persoanelor pentru care cumpărarea unui volum nou
reprezintă un efort financiar greu surmontabil.
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Doza De-a Arhitectura

Cursurile De-a Arhitectura despre arhitectură şi oraş sunt o experienţă complexă
pentru şcolari, mai ales datorită prezenţei unui specialist la ore. Dincolo de bogăţia
cunoştinţelor sale, voluntarul aduce în faţa celor mici pasiunea sa pentru profesie şi un mod
inedit de a-i aborda, în joacă, pe teme serioase. Şcolarii găsesc, invariabil, în arhitectul care
vine la fiecare oră De-a arhitectura, un model, pe care au răgazul, vreme de un an şcolar, să îl
observe, să îl chestioneze, să îl cheme în ajutor atunci când se împotmolesc în greutăţile
lucrului în echipă. Iar arhitectul simte greutatea acestei investiţii de încredere şi, aproape
fără excepţie, se ridică la înălţimea aşteptărilor „copiilor săi”.
Atunci când echipa cadru didactic-arhitect îndrumător e disciplinată şi chimia fericită,
experienţa pedagogică a învăţătorului împreună cu entuziasmul, rigoarea profesională a
arhitectului fac minuni și schimbă tot felul de automatisme pe care copiii le-au dobândit deja
în puținii ani de școală. Poate nu pentru totdeauna, dar odată ce semințele sunt plantate,
școlarii vor ține minte că o întrebare poate avea mai mult de un răspuns corect, că e foarte
bună curiozitatea și poate fi un catalizator puternic al formării personale, că e folositoare
exersarea constantă a creativității, la bricolaj, dar și la rezolvat probleme, că dezbaterea și
asumarea rolului fiecăruia presupun respect și cunoștințe.
În anul şcolar 2015-2016 vorbim despre aproximativ 130 de persoane, majoritatea
arhitecţi, dar şi urbanişti, studenţi la arhitectură, peisagişti, ingineri care au activat ca
voluntari. De la debutul în şcoli al proiectului De-a arhitectura în oraşul meu au fost implicaţi
circa 300 de arhitecţi.
Vă invităm aşadar să vă alăturaţi comunităţii îndrumătorilor De-a Arhitectura!
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Inițiat în 2015 sub denumirea „Camera de
joacă”, proiectul de bibliotecă şi ludotecă pentru micii
arhitecţi al Asociației De-a Arhitectura s-a
concretizat în 2016 sub forma „Ludoteca Apolodor
din Labrador”, în parteneriat cu Biblioteca Naţională
a României şi clubul Rotaract România și Republica
Moldova.
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Expo De-a Arhitectura
Bucureşti 2016

Continuăm firul evenimentelor de la Expoziţia
de final de an din Bucureşti. Am început cu primele
două zile de prezentări, 14 şi 15 iunie (I) şi am
încheiat prima săptămână cu următoarele două zile,
16 şi 17 iunie (II). A doua săptămână a început cu o
singură clasă pe 20 iunie, au urmat două zile pline pe
21 şi 22 iunie (III) şi am încheiat cu 23 şi 24 iunie (IV).

DETALII AICI

Ne bucurăm să vă anunţăm că trei machete
realizate la finalul cursului De-a arhitectura în
oraşul meu în anul şcolar 2015-2016 au fost
selectate în urma expoziţiei din iunie de la AFI
Palace Cotroceni spre a fi expuse, sperăm noi, în
cadrul Bienalei Naţionale de Arhitectură ediţia a 12a, 2016: Recuperarea reperelor, în intervalul 12-28
octombrie 2016.
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Atelier de Scenografie
la Şcoala Gimnazială Nr. 30
„Grigore Ghica Voievod”

În cadrul săptămânii „Școala Altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!” a avut loc, la Școala Gimnazială
Nr. 30 „Grigore Ghica Voievod”, atelierul de
scenografie al Asociației De-a Arhitectura, susținut
de Digital Spirit. Personajele centrale ale atelierului
au fost Fetițele Powerpuff, super-eroinele care se
luptă și înving mereu personaje periculoase. A
îndrumat arh. Mădălina Bold.
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Expo De-a Arhitectura
Timişoara 2016

Pe 14 iunie s-a deschis expoziția machetelor
„De-a arhitectura în orașul meu” în Timişoara.
Expoziția a fost gazduită de Școala Gimnazială Nr. 30,
în sala de sport. Au fost expuse 11 machete atent
lucrate de către 305 elevi din 11 clase a III-a și a IV-a.
La această expoziție au participat și elevii clasei a VI-a
de la Liceul de Arte Plastice din Timișoara. Aceștia au
expus machetele din cadrul cursului „De-a
arhitectura în școala mea”, ei fiind primii elevi din
cadrul cursului pentru gimnaziu din Timișoara.

Expo De-a Arhitectura
Cluj 2016

Expoziţiile De-a Arhitectura din Cluj au avut
loc pe 15 şi 17 iunie 2016, în Sala Mare a Mănăstirii
Franciscane din Cluj-Napoca şi pe 18 iunie în
Sighetu-Marmaţiei. La prezentările machetelor au
participat atât părinţi, cât şi rude ale copiilor, alături
de cadrele didactice şi arhitecţii îndrumători.
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Recomandarea De-a Arhitectura

Pentru că este vacanţă vă recomandăm hărţile USE-IT care oferă informații turistice pentru tineri
pentru aproape 40 de oraşe europene. Hărțile și website-urile USE-IT sunt realizate de tineri localnici, nu
sunt comerciale (hărţile sunt gratuite) și sunt actualizate des (anual sunt publicate noi ediţii). Unele centre
USE-IT au, de asemenea, un mic birou turistic, cea mai mare parte fiind conduse de voluntari. Fiecare centru
USE-IT publică o hartă pentru călătorii tineri care îi va ghida prin oraș într-un mod direct şi raţional.
USE-IT a început în 1971 în Copenhaga, în 2005 prima hartă a fost publicată în Gent, Belgia, iar în
2008 s-a fondat organizaţia internaţională USE-IT Europa.
Lansăm cu această ocazie şi o provocare pentru voluntarii noştri De-a Arhitectura şi îi invităm să
participe şi ei cu hărţi informale ale oraşelor din România.
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Foto: www.use-it.travel

SFÂRȘIT
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!

