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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Expoziție	de	pictură	

Geometrie	și	Culoare
arh.	Lucian	George	Păiș,

la	CCA	
18	ianuarie	-	9	februarie

Vă invităm să vizitați expoziția de pictură "Geometrie 
și Culoare", arhitect Lucian George Păiș, deschisă la 
CCA în perioada 18 ianuarie - 9 februarie.
Vernisaj: Miercuri 1 februarie 2017 ora 17.00
Prezinta: Florian Lungu si - pastila de JAZZ- in 
memoria arh. - muzician - compozitor Marius Popp



INFO 1 Arhitectura	în	învățământul	preuniversitar

foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 	 onfer in ța 	C Arhitectura 	 în	

învățământul	 preuniversitar	 a	 avut	 loc	

miercuri,	26	octombrie	2016.	La	această	

secțiune	au	participat	invitați	din	Ministerul	

Educației,	Ministerul	Culturii,	Inspectoratul	

Școlar	 al	 Municipiului	 București,	 Primăria	

Municipiului	 București,	 cadre	 didactice,	

reprezentanții	unor	asociații	care	derulează	

proiecte	 relevante	 pentru	 educația	 de	

mediu 	 cons tru i t 	 d in 	 ı̂ nvă ț ăm ân tu l	

preuniversitar.	Discuțiile	 au	 fost	moderate	

de	 	și	 .Vera	MARIN Tana	LASCU

	 Conferința	 a	 debutat	 cu	 o	 vizită	

ghidată 	 a	 expozi ț i i lor , 	 unde	 au	 fost	

prezentate	 ın̂	 detaliu	 proiectele	 realizate,	

precum	și	ideile	care	au	servit	drept	punct	

de	 pornire	 pentru	 adunarea	 lor	 ı̂ntr-o	

expoziție.

	 	:	„După	15	ani	Dna	arh.	MÁTHÉ	Klára

de	 educație	 pe	 care	 am	 făcut-o	 în	 liceul	 de	

arte 	 Miercurea	 Ciuc , 	 am	 considerat	

(arhitecții	care	am	luat	parte	la	acest	lucru)	

că	este	timpul	să	tragem	o	linie	și	să	scoatem	

niște	 concluzii,	 și	 atunci	 am	 început	 să	

adunăm	proiectele,	să	discutăm”.



	 :	„Aș	vrea	să		Dl	arh.	Korodi	SZABOLCS

adaug	că	poveștile	contează	și	poate	nici	noi	n-

am	fi	tras	o	linie	dacă	nu	s-ar	fi	întâmplat	câte	

ceva.	Evenimentul	care	ne-a	ambiționat	așa	a	

fost	 că,	 acum	 doi	 ani,	 am	 fost	 invitați	 cu	

lucrările	noastre	realizate	în	taberele	de	vară	

la	Bienala	de	 la	Veneția.	 Însuși	 faptul	 că	un	

liceu	cu	niște	lucrări	realizate	în	timpul	verii	a	

fost	invitat	la	Bienala	de	la	Veneția	e	un	lucru	

ieșit	din	comun”.

	 a	 vorbit	 despre	Dl	 Matei	 COCHECI	

Programul	YPLAN:	„Am	plecat	de	la	problema	

spațiilor	publice	în	orașele	din	România.	Și	am	

venit	noi	cu	așa	un	obiectiv	pe	 termen	 lung,	

care	 era	 100	 de	 spații	 publice	 pentru	

București.	Și	ne-am	zis	că	trebuie	să	pornim	de	

la	schimbarea	percepției	în	rândul	tinerilor	cu	

privire	la	spațiile	publice.	Primul	pas,	primul	

obiectiv	al	proiectului	a	fost	să	ajungem	la	mai	

multe	licee	din	București,	să	ținem	prezentări	

despre	spațiul	public”.

	 	 :	Dna	 arh.	 Ariana	 ARSA	 ȚUȚURAȘ

„Liceul	«Ion	Mincu»	este	în	parteneriat	de	11	

ani	 cu	Muzeul	Satului	 și	au	 în	 fiecare	an	un	

proiect	 împreună . 	 Anul	 trecut	 au	 fost	

proiectele	de	biserici,	unde	s-au	făcut	relevee	

și	machete,	acum	s-a	trecut	la	casele	țărănești	

din	Muzeul	Satului,	la	fel,	relevee	și	machetări.	

În	anii	următori	am	trecut	și	pe	tradiții”.

	 Filmările	vizitei	ghidate	a	expozițiilor	

pot	fi	descărcate 	.	AICI

https://we.tl/GKZ3iKllBs
https://we.tl/GKZ3iKllBs




	 :	 „Deja	 din	Dna	 arh.	 MÁTHÉ	 Klára

clasa	a	IX-a,	sunt	obligați	să	decidă,	să	aleagă	

ceva	ce	vor	să	facă	în	viața	lor,	neștiind	absolut	

nimic.	Când	intră	la	mine	la	liceu	în	grupa	de	

arhitectură,	 le	 pun	prima	 întrebare:	 «Ce	 știi	

despre	 arhitectură?	 De	 ce	 ai	 venit	 aici?»	 -	

«Mama	m-a	trimis»	sau	«Au	zis	că-i	mișto».	Mi	

se	 pare	 un	 dezastru. 	 Ar	 trebui	 să	 ne	

concentrăm	 pe	 faptul	 ca	 ei	 să	 își	 formeze	

cultura	 generală	 până	 la	 un	 anumit	 nivel,	

după	care	să	știe	să	aleagă”.

(link	video:	 )https://we.tl/8XW09I7mk7

	 , 	 cercetator 	 la	Dl	 Mihai 	 IACOB

Institutul	 pentru	 Științele	 Educației	 -	 ISE:	

„Una	 din	 inovațiile	 noului	 curriculum	 este	

aceea	de	a	introduce	dezvoltarea	personală	ca	

materie	 pentru	 tot	 ciclul	 gimnazial,	 dar,	 ca	

orice	lucru	bun,	nu	vine	singur,	ci	cu	anumite	

probleme	și	anume	că	nu	știm	cine	va	preda	

această	 materie	 începând	 cu	 anul	 viitor,	

pentru	 că,	 în	mod	normal,	 ar	 trebui	 să	 vină	

consilierii	 școlari,	 care	 ar	 acoperi	 20%	 din	

necesarul	de	ore,	deci	cine	va	preda	în	restul	de	

80%?”.

(link	video:	 )https://we.tl/8XW09I7mk7

	 	:	„Vă	propun	Dna	arh.	Claudia	PAMFIL

să	 vorbim	 puțin	 despre	 formarea	 cadrelor	

didactice.	V-aș	prezenta	pe	scurt	ce	facem	noi	

în	 cadrul	 programului	 «De-a	 Arhitectura»…	

Fiecare	 domeniu	 e	 important	 și	 fiecare	

domeniu	cultural	trebuie	inclus	în	programele	

educaționale	 deopotrivă, 	 însă	 mediul	

construit	e	mult	mai	complex	și	ne	permite	să	

atingem	mai	multe	lucruri	deodată”.

(link	video:	 )https://we.tl/6jS66qx6VH

https://we.tl/8XW09I7mk7
https://we.tl/8XW09I7mk7
https://we.tl/6jS66qx6VH


	 ,	 președinte	Dl	 Șerban	 IOSIFESCU

ARACIP : 	 „Ministerul , 	 prin 	 hotărârea	

guvernului,	 poate	 organiza	 școli-pilot	

experimentale.	Or,	în	aceste	școli,	se	pot	pilota	

lucrurile,	se	pot	experimenta,	sub	un	control	

metodologic	 al	 Institutului	 de	 Științe	 ale	

Educației,	 ca	 elevii	 să	 nu	 sufere	 în	 urma	

pilotului	respectiv.	Și	acolo	s-ar	putea	să	nu	se	

facă	 educație	 tehnologică,	 română	 și	 istorie	

separate,	ci	să	avem	trei	ore	în	care	să	facem	

un	proiect	architectural,	în	care	să	fie	și	partea	

n a ra t i v ă 	 d e 	 l imbă , 	 ș i 	 d e z v o l t a r e a	

competențelor	de	comunicare,	și	cunoașterea	

istoriei,	tradiției	și	partea	de	tehnologie”.

(link	video:	 )https://we.tl/6jS66qx6VH

	 :	„Grupul	respectiv	Dna	arh.	Mina	SAVA

se	numește	«Arhitectura	și	copiii»	este	un	grup	

al	Uniunii	Internaționale	a	Arhitecților.	Și	cu	

ocazia	aceasta,	aș	vrea	să	lansez	invitația	de	a	

participa	la	concursul	«Cuburile	de	aur»	care	

se	 adresează	 și	 școlilor	 vocaționale	 de	

arhitectură.	 Mă	 voi	 axa	 mai	 mult	 pe	 zona	

formării.	 Pentru	 a	 continua	 povestea	 cu	 ce	

facem	în	gimnaziu,	ați	cam	văzut	despre	ce	era	

vorba	în	școala	primară,	în	gimnaziu	lucrurile	

se	schimbă,	mai	ales	pentru	că	se	schimbă	și	

profilul	elevilor”	.

(link	video:	 )https://we.tl/Kk35zHRq08

	 :	 „Ce	am	adunat	Dl	arh.	Alex	AXINTE

aici	sunt	mai	mult	niște	experiențe	destul	de	

intuitive	 la	 început.	 Am	 pornit	 pe	 drumul	

acesta	dintr-o	frustrare	a	educației	pe	care	am	

primit-o	 noi	 ca	 arhitecți.	 Și	 încercăm	 să	

facilităm	 studiul	 pentru	 studenții	 care	 vin	

după	noi.	Am	început	să	o	 luăm	în	 jos:	de	 la	

studenți	la	elevi	de	liceu,	apoi	gimnaziu	și	am	

descoperit	ce	povesteați	și	voi	mai	devreme…	

Nu	 putem	 vorbi	 de	 educație,	 de	 metode,	 de	

programe,	 proiecte,	 dacă	 nu	 vorbim	 și	 de	

spațiul	în	care	se	întâmplă”.

(link	video:	 )https://we.tl/X9nRH6soSC

https://we.tl/6jS66qx6VH
https://we.tl/Kk35zHRq08
https://we.tl/X9nRH6soSC


	 :	 „Planul	 de	Dna	 arh.	 Tana	 LASCU

învățământ	a	comportat	niște	schimbări la	un		

moment	 dat,	 începând	 cu	 2006,	 care	 s-au	

făcut	 fără	 a	 fi	 prezentate	 Universității	 de	

Arhitectură,	 la	 Centrul	 de	 perfecționare.	 Și	

practica	a	arătat	că	nu	au	fost	schimbările	cele	

mai	 oportune	 pentru	 liceele	 de	 arhitectură,	

așa	încât	specificul	acesta	al	arhitecturii	este	

bine	să	se	regăsească	în	plenitudinea	lui”.

(link	video:	 )https://we.tl/bTslsjUkac

	 :	 „În	Dna	 arh.	 Iuliana	 GELIMAN

lucrarea	 pe	 care	 am	 prezentat-o,	 amintesc	

câteva	idei	despre	arhitectura	privită	cu	ochii	

copiilor,	 despre	 partea	 de	 inspirație	 și	

educație	 în	 domeniu,	 ce	 sfaturi	 putem	 să	

oferim	 tânărului	 elev	 care	 se	 pregătește	

pentru	 arhitectură,	 despre ce	 ar	 trebui	 să		

însemne	atelierul	de	arhitectură,	cum	trebuie	

să	 devină	 profesorul	 un	 model, despre		

inteligență	 și	 stilul	 de	 învățare,	 despre	

metodele	de	evaluare	și	relația	dintre	metodă	

ș i 	 instrumentul 	 de 	 evaluare , 	 pentru	

învățământul	în	arhitectură,	precum	și	despre	

necesitățile	prioritare.”

(link	video:	 )https://we.tl/VD3kArHl62

	 :	 „Noi	Dl	 arh.	 Korodi	 SZABOLCS

considerăm	 că	 reușita,	 în	 mare,	 depinde	 de	

profesori 	 și	 în	 cazul	 nostru,	 liceul	 de	 la	,

Miercurea	Ciuc,	reușita	se	datorează	faptului	

că 	din	1999,	fiind	circa	12	arhitecți,	poate	15,	,

în	tot	județul,	majoritatea	în	Miercurea	Ciuc,	

arhitecți	 buni,	 care	 câștigă	 la	 bienale	

naționale,	noi	am	mers	la	școală	să	predăm.	

Eram,	practic,	niște	cadre	didactice	de	cel	mai	

jos	rang,	dar	toți,	pe	lângă	birourile	noastre	de	

arhitectură,	am	preluat	câte	o	clasă	și	 ideea	

era	ca,	timp	de	4	ani,	să	formăm	copiii	într-o	

direcție	sau	alta”.

(link	video:	 )https://we.tl/Lkrlxmfx9v

https://we.tl/bTslsjUkac
https://we.tl/VD3kArHl62
https://we.tl/Lkrlxmfx9v


	 :	 „O	 să	 fac	 o	Dna	 arh.	 Vera	 MARIN

introducere	 cu	 motivele	 pentru	 care	 ne-am	

adunat	 astăzi	 aici	 și	 în	 felul	 acesta	 explic	 și	

agenda	zilei,	alături	de	colegii	mei	de	la	Liceul	

de	Arte	din	Miercurea	Ciuc,	pentru	că	în	jurul	

expoziției	 lor	 a	 crescut	 ceva	 care	 este	

evenimentul	de	astăzi.	Întâlnirea	de	astăzi	are	

ca	obiectiv	să	facă	mai	mult	loc	educației	de	

m e d i u 	 c o n s t r u i t 	 î n 	 î n v ă ț ămâ n t u l	

preuniversitar.	Am	reprezentat	un	puzzle	 cu	

ce	 ne-am	 gândit	 noi	 că	 ar	 fi	 niște	 piese	

importante	și	care	conține	structura	întâlnirii	

de	astăzi”.	

(link	video:	 )https://we.tl/krTv9lkFV2

	 ,	președinte	Dna	Raluca	BEM	NEAMU

al	Asociației	Da'	De	Ce:	 „De	câteva	zile,	 am	

reușit	printr-o	 finanțare	a	Fondului	Cultural	

Național,	Asociația	Metru	Cub	și	Asociația	ATC	

pe	care	le	reprezint	în	momentul	de	față,	am	

reușit	să	edităm	o	carte	care	se	numește	«De	ce	

să	 ne	 întoarcem	 în	 timp».	 Este	 un	 traseu	

cultural	 prin	 București	 și	 o	 metodologie	 de	

realizare	a	acestui	traseu	cultural.	Este	o	carte	

care	edifică	anumite	momente	de	arhitectură	

în	 București.	 Pornește	 de	 la	 câteva	 date	

istorice	 și	 arhitecturale	 și	 face	 din	 povestea	

respectivă 	 o 	 altă	 poveste	 creativă 	 ș i	

interesantă	 pentru	 copiii	 de	 6	 ani.	 Apoi	

povestea	 este	 completată	 de	 2-3	 pagini	 de	

exerciții	 interactive	 în	 care	 copiii	 pot	 fie	 să	

continue	povestea,	fie	să	stea	în	fața	clădirii	și	

să	facă	un	desen	cum	văd	ei	fațada”.

(link	video:	 )https://we.tl/ifXZJJ55zH

https://we.tl/krTv9lkFV2
https://we.tl/ifXZJJ55zH


	 :	 „Sunt	Dna	 arh.	 Ileana	 TUREANU

foarte	fericită	pentru	o	gafă	de	organizare,	a	

ieșit	acest	eveniment	benefic	pentru	Uniune,	

pentru	învățământ	și	pentru	noi	toți.	Povestea	

ei	este	că	arhitecții	din	Harghita-Covasna	au	

pierdut	data	de	depunere	a	proiectelor	pentru	

Bienală	 și	 atunci	 am	 încercat	 să	 rezolvăm	

cumva.	Domnul	KORODI	n-a	fost	de	accord	să	

intre	într-o	expoziție	paralelă	periferică,	dar	

ne-a	propus	acest	subiect,	care	a	fost	incitant	

pentru	toată	lumea,	pentru	Universitatea	de	

Arhitectură,	 pentru	 domnul	 Pătrașcu	 de	 la	

Minsterul	Educației,	așa	că	orice	gafă	poate	

devein	un	success,	dacă	gestionăm	bine.	Vreau	

să-i	 mulțumesc	 mult	 domnului	 KORODI,	

pentru	 că	 dacă	 era	 numai	 incidental	 nu	 se	

întâmpla	 nimic,	 dar	 domnul	 KORODI	 m-a	

făcut	 să	 regret	 îngrozitor	 absența	 dânșilor,	

pentru	că	am	văzut	planșele	pe	care	 le-ar	 fi	

trimis	dacă	ar	fi	concurat	în	cadrul	Bienalei	și	

am	 crezut	 că	 înnebunesc	 că	 pierdem	

asemenea	 lucrări,	 după	 care	 mi-a	 trimis	 și	

toată	 expoziția	 pe	 care	 o	 au	 la	 liceul	 din	

M i e r c u r e a 	 C i u c 	 c u 	 î n v ă ț ăm â n t u l	

preuniversitar	 de	 arhitectură	 și	 mi-am	 dat	

seama	că	este	o	experiență	pe	care	trebuie	să	o	

preluăm	într-un	dialog”.	

Link	video:	https://we.tl/zdhuElWUWm

Toate	lucrările	 	conferinței	pot	fi	descărcate	

la	link-ul:	https://we.tl/yQHatHC5UY

Panourile	din	expoziție	pot	fi	accesate	 .AICI

https://we.tl/zdhuElWUWm
https://we.tl/yQHatHC5UY
https://we.tl/H3Mm5CDnwt


INFO 2 Lansare	de	carte:	Irina	Tulbure

foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU&prof.	Anca	SANDU	TOMASZEWSKI		

	 	 	 oi,	8	decembrie	2016,	ora	18.00,	la	J
Librăria	 Cărtureşti, 	 Café 	 Verona , 	 din	

Bucureşti,	 a	 avut	 loc	 lansarea	 volumului	

Arhitectură	şi	urbanism	în	România	anilor	

1944-1960:	 constrângere	 şi	 experiment,	

de	 Irina	 TULBURE,	 apărut	 la	 Editura	

Simetria.	 Cartea	 a	 apărut	 cu	 sprijinul	

Ordinului	 Arhitecţilor	 din	 România,	 din	

fondul	 „Timbrul	 Arhitecturii”,	 proiect	

cofinanțat	 de	 Administrația	 Fondului	

Cultural	Național.	 	Despre	volum	au	vorbit:	

Ana	 Maria	 ZAHARIADE,	 Nicolae	 LASCU	 și	

Alexandru	BELDIMAN.

	 Arh.	Alexandru	BELDIMAN:	„Aș	vrea,	

înainte	să	dau	cuvântul	doamnei	Ana	Maria	

ZAHARIADE,	 lui	 Nicolae	 LASCU	 și	 Irinei,	 să	

spun	câteva	cuvinte.	Vreau	să-i	mulțumesc	în	

primul	 rând	 Anei	 Maria	 pentru	 strădania	

continuă	 și	 tenace	 cu	 care	 lansează	 teme	

pentru	 studenții	 Facultății	 de	 Arhitectură,	

pentru	doctoranzii	cu	care	lucrează	și	iată	că	

ne 	 a f lăm	 la 	 a 	 doua 	 lucrare 	 abso lut	

remarcabilă,	de	referință	din	punctul	meu	de	

vedere”.



	 	 	Prof.	dr.	arh.	Ana	Maria	Zahariade:	

„Scrutând	 cu	 un	 fel	 de	 curiozitate	 tăioasă	

perioada	dintre	1944	și	1960,	Irina	Tulbure	îl	

introduce	pe	cititor	în	hățișul	unei	complicate	

și,	din	punctul	meu	de	vedere,	dramatice	istorii	

profesionale	și	a	moștenirii	ei	construite,	care	

atunci	 se	 nășteau,	 într-o	 traumatizantă	

schimbare	 de	 societate.	 (…)	 Arhitectura	 nu	

apare	numai	din	 formele	construite	 (tratate	

exhaustiv,	de	la	programe	și	obiecte,	la	oraș	și	

teritoriu),	 ci	 și	 dintr-un	 întreg	 context	

profesional,	 cuprinzând	 și	 litera	 scrisă	

(povestită	 în	 anchilozarea	 ei	 treptată	 sub	

ideologie) , 	 ș i 	 întreaga	 metamorfoză	

in s t i tu ț iona lă 	 (o 	 s in teză 	 ined i tă 	 ș i	

c lar i f i catoare) , 	 ș i 	 ca 	 ins trument 	 de	

p ropagandă 	 ( exemp le 	 de -a 	 d rep tu l	

„mustoase“,	dacă	n-ar	fi	triste).	Toate	acestea	

se	 conturează	 la	 intersecția	 unor	 linii	

compoziționale	care	vin	de	mult	mai	departe	

în	 timp	 și	 în	 spațiu.	 Linia	 „tare“	 a	 puterii	

sovietice	 vine	 invaziv	 dinspre	 Răsărit	 și	

dinspre	 Revoluția	 din	 Octombrie.	 Sub	 ea	 se	

c o n t u r e a z ă 	 c u 	 t u ș e 	 p r e c i s e 	 l i n i a	

instrumentului	 de	 colonizare	 culturală,	

realismul	socialist,	pe	care	autoarea	îl	disecă	

anal i t i c 	 în 	 geneza , 	 semni f icaț i i l e 	 ș i	

ambiguitățile	 lui	 și,	 de	 subliniat,	 chiar	 în	

magnetismul	 lui,	 și	 îl	 descrie	 sintetic	 în	

nuanțele	pe	care	le-a	căpătat	în	revărsarea	sa	

implacabilă	peste	teritoriile	satelizate	(…).”



	 	 	 Arh.	 Nicolae	 LASCU:	 „După	 cum	

spunea	 Alexandru	 BELDIMAN,	 eu	 am	 scris	

postfața	 acestei	 cărți	 și,	 prin	 urmare,	 e	 un	

punct	 de	 vedere	 care	 rezultă	 după	 citirea	

cărții.	Nu	introduce	într-o	lectură	anume,	e	un	

context	 diferit.	 Voi	 spune	 câteva	 impresii,	

diferite	 de	 cele	 din	 postfață.	 Cartea	 aceasta	

are	o	mulțime	de	calități	care	pot	 fi	evocate	

aici.	Este	o	carte	interesantă	în	primul	rând,	

este	importantă,	temeinică	și,	mai	mult,	este	o	

carte	 foarte	 solidă.	 	 Aceste	 caracterizări	 nu	

evită,	 fără	 îndoială,	 și	 calitatea	 grafică.	 Ca	

întotdeauna,	 Editura	 Simetria	 și-a	 făcut	

onoare	din	a	avea	grijă	să	publice	lucrări	de	

foarte	bună	calitate	grafică.	Cartea	conține	un	

număr	imens	de	lucrări,	documente	scrise	sau	

desenate,	proiecte	de	urbanism,	în	mare	parte	

inedite,	 descoperite	 de	 Irina	 TULBURE	 prin	

biblioteci,	arhive,	cu	foarte	multă	osteneală,	și	

acest	lucru	ar	putea	să	facă	din	această	carte	

una	 	importantă.	Am	notat	câteva	lucruri	pe	

care	vreau	să	le	comentez	pe	scurt.	În	primul	

rând,	 problema	 extremelor.	 Una	 dintre	

extreme	 este	 ceea	 ce	 am	 putea	 numi	

cuprinderea.	În	carte	sunt	analizate	un	număr	

foarte	 mare	 de	 aspecte	 ale	 epocii,	 ale	

perioadei	 1944-1960,	 de	 la	 documente	 de	

partid	 și	 de	 stat,	 bineînțeles,	 legislație	

in s t i tu ț i i , 	 nou l 	 mod 	 de 	 pro fesare 	 a	

arhitectului,	 literatură,	 proiectele	 propriu-

zise,	 până	 la	 asimilarea	 atâta	 cât	 a	 fost	 a	

realismului	 socialist...	 Cealaltă	 extremă	 este	

aceea	 pe	 care	 aș	 numi-o	 minuția.	 Este	

caracteristică	și	Irinei	TULBURE,	acea	atentă	

și	pedantă	analiză	a	fiecărui	aspect.	În	carte	

vedem	lucrul	acesta	exprimat	atât	în	analize	

de	text,	care	dau	niște	semnificații	peste	care	

deseori	trecem	cu	vederea,	cât	și	în	analize	de	

clădiri	sau	proiecte	de	urbanism,	detalii,	tipul	

de	arhitectură,	dar	și	acea	parte	suficient	de	

consistentă	care	este,	de	fapt,	o	vedere	foarte	

pătrunzătoare,	poate	cea	mai	pătrunzătoare	

până	acum	de	la	noi,	a	arhitecturii	sovietice”.



	 	 	 Irina	 TULBURE:	 „Vă	mulțumesc	 că	

sunteți	alături	de	mine	într-un	destul	de	lung	

drum,	care	a	însemnat	alcătuirea	acestei	cărți.	

Mulțumesc 	 Edi tur i i 	 S imetr ia 	 pentru	

încrederea	pe	care	a	avut-o	 să	 se	 înhame	 la	

acest	 proiect,	 care	n-a	 fost	 deloc	 simplu,	 iar	

pentru	 procesul	 de	 creație	 din	 ultima	

perioadă	a	cărții	 le-aș	mulțumi	 într-un	mod	

absolut	 special	Mirelei	DUCULESCU,	 lui	Dan	

CARABELA	 și	 Dianei	 MIHNEA,	 care	 au	 fost	

alături	și	primii	cititori	și	răscititori	ai	cărții;	

sper	că	le-a	plăcut,	ei	așa	spun.	Aș	vrea	să	încep	

cu	un	 lucru,	 poate	 e	 un	 amănunt,	 poate	 nu.	

Cartea	 este	 dedicată	 generației	 născute	 în	

1948,	 așa	 am	 spus,	 nu	 întâmplător	 este	

generația	 părinților	 mei	 și	 nu	 întâmplător	

este	 generația	 alături	 de	 care	 s-a	 născut	

această	 arhitectură.	 E	 cumva	 o	 dedicație	

directă,	 dar	 și	 una	 simbolică,	 pentru	 că,	 de	

fapt,	cartea	nu	este	numai	despre	arhitectură.	

Mi-am	dat	seama	că	este	foarte	greu	să	scrii	o	

carte	 doar	 despre	 arhitectură.	 Atunci	 când	

încerci	 să	 explici	 o	 perioadă,	 trebuie	 să	

înțelegi,	 de	 fapt,	 ce	 însemna	 arhitectura	 în	

întreg	 ansamblul	 său,	 atunci	 când	 ea	 a	 fost	

creată”.

I�nregistrările	video	pot	fi	descărcate	 .AICI

	 Irina	 TULBURE	 (n.	 1978,	 București).	

Arhitect,	 lector	 ın̂	 cadrul	 Departamentului	 de	

Istoria	 &	 Teoria	 Arhitecturii	 și	 Conservarea	

Pa t r imon iu lu i 	 a l 	 UAUIM . 	 Mas tera t 	 ı̂ n	

conservarea	monumentelor	istorice	şi	doctorat	

ın̂	arhitectură	cu	teza	„Arhitectură	și	urbanism	în	

România	 anilor	 1944-1960:	 Constrângere	 și	

experiment”,	2011.	Membru	ın̂	Asociația	pentru	

Arheologie	 Industrială.	 Bursier	 GE-NEC	 III,	

2011-2012.	 Colaborator	 al	 UAR	pentru	Arhiva	

Fotografică.
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	 	Anca	Sandu	TOMASZEWSKI

	 Evenimentul	 arhitectural	monden	 de	 la	 Café	 Verona,	 din	 8	 decembrie	 2016,	mi-a	

sugerat	 –	păstrând	proporțiile	 și	 spiritul	 timpurilor	 –	 ceva	din	Parisul	 cultural-social	 al	

secolului	al	XIX-lea.	La	Opéra	Garnier	–	un	loc	inseminat	cu	binecuvântarea	ın̂altei	societăți,	

dar	deschis	tuturor	–	se	lansau,	tot	cu	nobilă	binecuvântare,	compozitori,	primadone	și	idei.	

Era	ın̂să	și	prilej	favorit	de	șarmantă	socializare.	I�n	jurul	evenimentelor	se	țesea	o	urzeală	de	

tensiuni	și	pasiuni:	se	emiteau	critică	subțire,	dar	și	clevetiri	veninoase,	distins	chicotite	din	

vârful	 buzelor,	 se	 ın̂tâlneau	membrii	 cerculețelor	 de	 influență	 și	 sateliții	 lor,	 interferau	

simpatii,	antipatii	și	ipocrizii,	dar	–	minunat!	–	toate	erau	interpretate	aproape	artistic.	I�n	

fine,	o	lume	frivol	culturală	dansa	grațios	pe	firul	subțire	al	relațiilor	ın̂tre	oameni,	pe	seama	

unei	trude	creatoare,	dar	și	spre	folosul	acesteia,	până	la	urmă.

	 La	noi	s-a	lansat,	sub	bolțile	de	cărămidă	din	subsolul	Cărtureștilor,	cartea	unei	tinere	

arhitecte,	 de	 fapt,	 rafinarea	 cercetării	 ei	 pentru	 doctorat.	 Nașii	 binecuvântători	 au	 fost	

Alexandru	 Beldiman	 (multă	 vreme	 președinte	 UAR	 și	 de	 multă	 vreme	 președinte	 al	

Fundației	 pentru	 Arhitectură	 și	 Urbanism	 Simetria,	 moderator),	 Ana	 Maria	 Zahariade	

(profesor	 la	 Catedra	de	Teorie	 și	 Istorie	 a	UAIUM,	 semnatara	 prefeței)	 și	Nicolae	 Lascu	

(profesor	 cu	 funcții	 ın̂	 școală,	 vicepreședinte	 UAR	 și	 autorul	 postfeței),	 trei	 autorități	

consacrate	ın̂	lumea	mică-mare	a	arhitecturii	de	la	noi.



	 Ana	Maria	Zahariade,	ın̂ drumătoarea	de	doctorat	a	autoarei,	ea	ın̂ săși	preocupată	de	

tema	arhitecturii	postbelice	românești,	a	amintit	că	se	află	la	a	doua	faptă,	că	fix	acum	un	an	

lansa,	 ın̂	 aceeași	 calitate,	 cartea	Mirunei	 Stroe	 dedicată	 locuirii	 ın̂	 perioada	 1954-1966.	

(Prezentul	 studiu	 se	 referă	 la	 anii	 1944-1960).	 Alexandru	 Beldiman,	 care	 reprezenta	

editura,	și-a	recunoscut	stânjeneala	cauzată	de	această	defazare	dintre	perioadele	studiate,	

perioadele	 cercetărilor	 și	 succesiunea	 publicării	 studiilor.	 Acesta	 să	 fie	 necazul,	 zic	 eu,	

important	e	că,	iată,	o	arhitectură	pe	care	nici	autorii	ei	și	nici	martorii	ei	profesioniști	nu	au	

mai	 avut	 puterea	 s-o	 trateze	 sistematic	 și	 detașat,	 și-a	 găsit	 cercetători	 ı̂n	 generația	

nepoților.	Ei	 ıî	 iscodesc	acum	pe	supraviețuitori	 și	 le	scotocesc	prin	proiecte.	Ca	o	bună	

cunoscătoare	a	cărții,	Ana	Maria	Zahariade	a	sugerat	cititorilor	câteva	teme	de	gândire:	de	ce	

a	calificat	autoarea	această	arhitectură	drept	experiment	 (tocmai	mă	 ın̂trebasem	 și	eu);	

dacă,	dincolo	de	factorul	cronicăresc,	există	argumente	axiologice	pentru	calificarea	acestei	

arhitecturi	 drept	 „monumentală”,	 mai	 ales	 ın̂	 condițiile	 ın̂	 care,	 iată,	 e	 pe	 punctul	 de	 a	

dispărea.	 Sunt	 ın̂trebări	 inteligent	 desprinse	 din	 ın̂treaga	 problematică	 și	 stimulatoare	

pentru	viitoare	comentarii.

	 Nicolae	 Lascu	 a	 remarcat	 perspectiva	 telescopică	 a	 studiului,	 care	 merge	 de	 la	

cuprinderea	 contextului	 spațio-temporal	 ı̂n	 care	 s-a	 ı̂nscris	 experiența	 arhitecturală	

stalinistă,	până	la	analizele	de	detaliu	ale	manifestărilor	ei.	Toate	ipostazele	surprinse	au	

fost	coerent	ın̂trețesute	ın̂tr-un	continuum	coerent,	afirmă	profesorul,	 și	nu	doar	simplu	

alăturate.	 I�n	 fine,	 atitudinea	 autoarei	 este	 una	 obiectivă.	 Nicolae	 Lascu	 (care	 știe	 din	

experiență	ce	ın̂seamnă	truda	căutărilor	prin	arhive)	a	apreciat	și	temeinicia	științifică	a	

cercetărilor.	Un	ultim	cuvânt	bun	a	fost	la	adresa	calității	grafice	prin	care,	și	de	această	dată,	

s-a	remarcat	Editura	Simetria.		



	 	Autoarea,	Irina	Tulbure,	i-a	declarat	pe	Ana	Maria	Zahariade	și	pe	Nicolae	Lascu	drept	

părinți	spirituali	ın̂	raport	cu	cercetarea	ei	și	ne	invită	să	le	recunoaștem	personalitățile	ın̂	

cartea	 ei,	 despre	 care	 spunea	 că	 e	 „când	 lirică,	 inventivă,	 cu	 asocieri	 neașteptate,	 când	

minuțioasă,	ın̂cercând	să	disece	lucrurile	ın̂	amănunt”.

	 Cu	 recomandări	 călduroase	 din	 partea	 acestui	 „senat”,	 audiența	 a	 plecat	 acasă	

convinsă	că	va	citi	imediat	cartea.	Apoi	rumoarea	evenimentului	până	a	doua	zi	s-a	stins,	iar	

cartea	Irinei	Tulbure	a	rămas	singură,	liberă	să-și	producă	efectele.

	 Vor	fi	de	interes	și	aceste	efecte,	dacă	ele	vor	exista	și	dincolo	de	promovarea	autoarei,	

bine-venită,	se	ın̂țelege.	Ar	putea	fi	dezvăluite	diverse	chei	de	lectură	a	arhitecturii	realist-

socialiste	de	la	noi,	din	URSS,	din	țările	baltice	sau	Polonia.	Ea	e	purtătoare	a	unui	preaplin	de	

conotații,	dintre	care	primele	sunt	amprentele	 ideologice	„de	tristă	amintire”.	Dar	acum,	

când	 timpul	 a	 stins	 resentimentele	 vii,	 un	 ın̂treg	 fenomen	 dureros	 atunci	 și	 cu	 urmări	

dramatice	pentru	decenii,	apare	redus	la	o	mână	de	obiecte	inofensive	și	ignorate.	Unde	e	

adevărul	ın̂tre	aceste	extreme?	Mica	și	duios	ridicola	monumentalitate	clasicizantă	a	unei	

dotări	social-culturale	la	scară	domestică,	dominând	un	cvartal	de	locuințe	muncitorești,	

poate	apărea	drept	caricaturală,	nostimă,	naivă	sau	poate	fi	luată	ın̂	serios	și	comparată	cu	

alte	intenții	din	istorie.	De	exemplu,	cu	deruta	stilistică	din	jurul	momentului	Werkbund,	din	

anii	1900-1909,	când	Tessenow,	Behrens,	Littmann	au	produs	și	ei	case	de	cultură	„ın̂frățirea	

ın̂tre	popoare”.	



	 	Nu	știu	dacă	experimentul	neterminat	al	cvartalurilor	ın̂	variantă	stalinistă	a	eșuat,	

dar	s-a	ın̂cheiat	din	motive	diferite	de	variantele	„Vienei	Roșii”,	iar	reverberațiilor	lor	peste	

timp	 au	 natură	 diferită.	 Blocurile	 cvartalurilor	 din	 Bucureștii	 Noi	 sau	 de	 la	 Academia	

Militară,	 cu	 puține	 niveluri,	 robuste,	 decent	 finisate,	 cu	 apartamente	 de	 tip	

Existenzminimum,	nici	mai	bune,	nici	mai	rele,	au	fost	pătimaș	detestate	de	proiectanții	lor,	

dar	apreciate	ca	exemplare	la	un	moment	dat,	ın̂	raport	cu	cele	care	au	urmat.	Am	dat	și	eu	un	

exemplu	de	arhitectură	stalinistă	privită	din	câteva	perspective,	dar	ele	sunt	infinite	–	de	la	

interferența	 dintre	 plane	 (arhitectural,	 estetic,	 istoric,	 psihologic,	 social),	 din	momentul	

petrecerii	 faptei	 și	 la	 diferite	 distanțe	 ı̂n	 timp,	 din	 ipostaza	 de	 implicat,	 martor	 sau	

profesionist	detașat.	

	 Este,	 ın̂tr-adevăr,	 important	 de	 văzut	 dacă	 mai	 e	 ceva	 de	 recuperat	 din	 această	

arhitectură	sau	se	desprinde	doar	morala?	 Iar	dacă	 ignorarea	acestei	arhitecturi	ca	 fapt	

cultural	este	legitimabilă	sau	nu,	ar	fi	bine	să	ne	explice	filosofii.	

	 Până	una-alta,	a	fost	o	seară	plăcută,	ın̂	urma	căreia	am	rămas	cu	conștiința	satisfăcută	

că	ne-am	văzut	cu	lumea	și	am	asistat	la	nașterea	unei	fapte	bune.	Aproape	ca	pe	vremea	

Parisului	cultural	din	secolul	al	XIX-lea,	când	ın̂să	critica	de	analiză	nu	lăsa	lucrurile	să	se	

oprească	 aici,	 iar	 evenimentele	 arhitecturale	 ajungeau	 și	 ele	 până	 la	 inima	 ı̂ntregii	

comunități	culte.

	 Din	istoria	Mişcării	Moderne:	Peter	Behrens,	Kunsthalle	Oldenburg,	1905;	Max	Littmann,	Stadttheater	

Posen,	 1908;	 Heinrich	 Tessenow,	 Festspielhaus	 Hellerau,	 1908;	 Dan	 Bacalu,	 Nicolae	 Porumbescu,	 Traian	

Stănescu,	Înfrăţirea	între	popoare,	Bucureştii	Noi,	1953.
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	 	 ntâmplarea	a	făcut	ca,	ın̂tr-o	zi	morocănoasă	a	lunii	decembrie,	să	ajung	ın̂	Piața	Î
Mare	din	Sibiu	ın̂	dreptul	vitrinei	generoase	a	Galeriei	de	Artă.	Galeria	aparține	Filialei	Sibiu	a	

Uniunii	Artiștilor	Plastici	din	România	și	este	susținută	de	artistul	Ion	TAMA� IAN,	care	este	și	

președinte	al	filialei.	Geamul	vitrinei	oferea	privitorului	REFLEXII	ÎN	TIMP,	suprapunând		

pe	suprafața	lui	imaginea	monumentelor	istorice	din	piață	peste	siluetele	lucrărilor	expuse	

ın̂	apropierea	lui.
	 I�n	ciuda	remușcărilor	că	nu	am	putut	fi	prezent	pe	data	de	10	noiembrie	la	vernisajul	

expoziției	și	cu	teama	de	a	nu	fi	dojenit,	an	pășit	ın̂	interior.	

de	arh.	Mircea		ȚIBULEAC	-	text&foto

ION	TĂMÂIAN



	 	 	M-a	ın̂ tâmpinat	o	veche	cunoștință,	curatorul	Laurențiu	MOLDOVAN,	care	se	achită	

cu	multă	pasiune	de	funcția	de	galerist	al	acestui	minunat	spațiu	dăruit	de	Primăria	Sibiu	

artiștilor	noștri.	S-a	bucurat	ın̂	mod	vădit	de	revederea	noastră,	după	o	pauză	de	mulți	ani.	La	

ın̂ceputul	anilor	'90,	când	deținea,	la	rândul	său,	o	galerie	privată,	am	colaborat	o	vreme.

	 I�l	cunosc	pe	artistul	Ion	TA�MA� IAN	de	30	de	ani	și	am	avut	ocazia	să-i	urmăresc	evoluția	

artistică	permanent,	dar	ceea	ce	aveam,	ın̂	acel	moment,	ın̂	fața	ochilor,		mi	s-a	părut	cu	totul	

inedit.	Am	realizat	că	noul	mod	ın̂	care	se	exprimă	artistul	este	cu	totul	altul.	Tehnica	ın̂	care	

erau	executate	majoritatea	exponatelor	nu	era	o	noutate.	O	văzusem	aplicată	ın̂	lucrări	deja	

de	peste	15	ani.	Combinația	de	metal	și	sticlă	o	mai	văzusem	anterior	pe	lucrări	mai	mici.	I�n	

schimb,	pentru	mine	cel	puțin,		scara	lucrărilor	și	tendința	de	monumentalitate	din	prezent	

mi	s-au	părut	a	fi	o	noutate	absolută.



	 	Hotărârea	am	luat-o	pe	loc.	Nu	puteam	să	las	un	asemenea	eveniment	să	se	consume	

odată	cu	ın̂chiderea	expoziției.	Artistul	Ion	TA�MA� IAN	este	mult	mai	cunoscut	ın̂	străinătate,	

decât	ın̂	România.	Noua	sa	abordare	monumentală,	care	s-a	ın̂depărtat	mult	și	a	părăsit	zona	

utilitarului,	 trebuie	 să	 o	 fac	 cunoscută	 colegilor	 mei	 arhitecți.	 Mi	 s-a	 părut	 extrem	 de	

evidentă	posibilitatea	unei	colaborări	ın̂tre	cele	două	domenii	de	activitate.	Toți	arhitecții	

chemați	să	mobileze	interioare,	dar	și	cei	care	amenajează	spații	publice	exterioare,	pot	găsi	

ın̂	Ion	TA�MA� IAN	un	colaborator	de	nădejde,	ım̂preună	imaginând	lucrări	de	artă	care	să	

ın̂nobileze	și	să	devină	centre	de	interes	ın̂	spațiile	ın̂	care	vor	fi	amplasate.

	 I�n	consecință,	am	plănuit	cu	Laurențiu	cum	trebuie	procedat.	Ca	să	adun	materialul,	

au	fost	necesare	ın̂că	trei	deplasări.	I�n	prima	am	fotografiat	ın̂	liniște	lucrările.	I�n	a	doua	m-

am	ın̂tâlnit	cu	artistul,	am	stat	de	vorbă	și	am	făcut	ım̂preună	un	tur	al	expoziției,	cu	opriri	și	

explicații	la	fiecare	exponat.	Cu	acea	ocazie	am	stabilit	că	este	important	să	ilustrez	și	modul	

cum	se	nasc	 ın̂	 practică	 lucrările	 lui.	Așa	 s-a	 stabilit	 cea	de-a	 treia	 etapă,	 deplasarea	 la	

atelierul	artistului,	unde	se	găsește	și	sediul	firmei	sale,	ION	ART	GLASS-TA�MA� IAN,	care	a	

fost	ın̂ființată	ın̂	1992.	Firma	are	acces	din	șoseaua	națională	ın̂	dreptul	comunei	Șelimbăr,	la	

circa	2	kilometri	ın̂ainte	de	intrarea	ın̂	Sibiu	dinspre	Brașov.

	 Datele	de	contact:

	 DN1,	strada	Stadionului	nr.	13,	RO-557260,	Șelimbăr

	 Tel.	+40269560212,	Fax.	+40269560443

	 Email:	 ,	office@tamaian-art-glass.ro www.tamaian-art-glass.ro

mailto:office@tamaian-art-glass.ro
http://www.tamaian-art-glass.ro


	 	Datele	personale,	experiența	și	statutul	profesional,	expoziții	personale	și	de	grup	ın̂	

țară	și	străinătate,	precum	și	articole	apărute	ın̂	diferite	publicații	găsiți	 .AICI

	 I�n	 continuare	 voi	 explica	mai	 ın̂tâi	 titlul	TRANSPAREXPRESSION	 -	 EXPRESIE	 ȘI	

TRANSPARENȚE.	 Am	 considerat	 că	 este	mai	 nimerit	 ca	 articolul	 să	 nu	 poarte	 numele	

expoziției	REFLEXII	ÎN	TIMP,	deoarece	abordarea	nu	se	rezumă	la	simpla	descriere	a	ei.	Nu	

am	 inventat	 acest	 titlu,	 ci	 l-am	 preluat	 de	 la	 precedenta	 expoziție	 a	 artiștilor	 Eugen	

DORNEANU	și	Ion	TA�MA� IAN,	care	a	fost	deschisă	ın̂	intervalul	6	iulie-30	septembrie	2016,	ın̂	

una	din	sălile	de	expoziții	ale	Muzeului	Brukenthal.	Această	expoziție	și	cea	a	cărui	prag	

tocmail	ıl̂	trecusem	l-au	avut	drept	curator	pe	dna	Iulia	MESSE,	muzeograf	și	critic	de	artă	la	

Muzeul	Brukenthal.

	 „Transparexpression	 este	 spațiul	 de	 graniță	 și	 expresivitate	 dintre	 fragilitate	 și	

soliditate.	Este	spațiul	în	care	conflictele	existențiale,	în	căutare	de	realizare,	se	acutizează,	

căpătând	o	expresie	aparte”.

	 	INTERVIUL

	 Voi	selecta	ideile	principale,	urmând	ca	

doritorii	să-l	poată	descărca	integral	 ,	ın̂	AICI

intervalul	 a	 două	 săptămni	 de	 la	 primirea	

articolului.

	 M.Ț.:	 Ioane,	 cred	că	 sunt	câțiva	ani	de	

când	nu	ne-am	vizitat	 și,	 dacă	 îți	 amintești,	

împlinim	 30	 de	 când	 ne-am	 cunoscut	 cu	

ocazia	 unei	 colaborări	 legate	 de	 refacerea	

tavanului	 glisant	 de	 la	 Hotelul	 Împăratul	

Romanilor.	Trecând	pe	la	galerie,	m-au	frapat	

lucrările	pe	care	le-ai	expus	aici,	m-au	fascinat	

și,	 mai	 ales,	 am	 constatat	 că	 sunt	 foarte	

potrivite	pentru	a	face	parte	dintr-un	interior	

pe	care	îl	pot	decora,	iar	o	colaborare	cu	un	

arhitect	specializat	în	amenajări	de	spații	ar	

putea	fi	o	mare	reușită.	M-ar	interesa	care	este	

părerea	ta	în	acest	sens.

https://we.tl/WOFYFui6tY
https://we.tl/loe1W1I5Du


	 Principalele	 surse	 de	 inspirație	 sunt	

corpul	uman,	femeia,	natura	și	mediul	marin.	

Femeia,	 ca	 sursă	 de	 inspirație,	 îi	 oferă	

artistului	 prilejul	 de	 a	 încerca	 să-i	 redea	

feminitatea	primară,	frustrată	sau	sofisticată,	

în	siluete	transparente	sau	parțial	opacizate,	

acoperite	de	firul	de	sticlă	de	grosimi	diferite,	

prins	în	acolade,	bucle	și	franjuri,	dropate	în	

rețea	de	fibre	de	sticlă,	complexă	și	sofisticată,	

imprevizibilă	și	delicată.

	 C r e a ț i a 	 l u i 	 I o n 	 TĂ M I A N 	 s e	

încăpățânează	 să	 refuze	 limitativul	 atribut	

«decorativ».	 Recursul	 la	 geometria	 sacră	

induce	plăsmuirilor	sale	sensuri	neașteptate,	

spectaculizate	 și	 monumentalitate,	 iar	

expresivitatea	și	reperele	stabilite	 în	diferite	

zone	ale	istoriei	artei,	precum	și	cunoașterea	

discursurilor	plastice	ale	contemporaneității,	

îi	susțin	acuratețea	mesajului.

	 F r a g i l i t a t e a 	 m a t e r i a l u l u i 	 ș i	

incandescenta	sa	prelucrare	fac	din	sticlărie	o	

artă	«încinsă»,	constrânsă	în	propriile-i	rigori	

tehnice.	 Stăpânirea	 lor,	 însoțită	 de	 plăcerea	

experimentului,	de	îndrăzneala	combinațiilor	

de	materiale	 și	 de	 instinctul	 plastic	 nasc	 în	

arta	lui	Ion	TĂMÂIAN	rime	de	cleștar.”

	 P ă r ă s e s c 	 ava l an ș a 	 cuv in te l o r	

meșteșugite , 	 pe	 care	 special istul 	 ı̂n	

descifrarea	mesajelor	transmise	de	lucrările	

de	artă	le-a	așternut	pe	hârtie,	și	ın̂chei	acest	

episod	introductiv	ın̂	 lumea	sticlăriei	cu	un	

citat	al	artistului:

	 „Când	sticla	te	duce	în	alt	loc	decât	ți-ai	

fi	dorit,	reiei	tot	procesul	de	la	început,	reiei	

tema	 cu	 aceeași	 forță	 și,	 dacă	 ai	 spirit	 de	

observație,	poți	să	speculezi	unda	pe	care	te	

duce	sticla	și	întorci	efectul	în	favoarea	ta.”



	 I.T.:	 Da,	 ai	 dreptate,	 dar	 să	 revin	 la	

ın̂ceputul	discuției.	Au	trecut	30	de	ani,	este	

mult,	este	puțin?	I�n	acest	răstimp,	și	unul,	și	

altul, 	 ne-am	 observat	 activitatea.	 Eu	

ın̂totdeauna	mi-am	dorit	să	am	o	relație	de	

colaborare	 și	 chiar	 am	 reușit,	 ı̂n	 câteva	

rânduri,	să	colaborăm,	tu	pe	partea	de	metal,	

eu	 pe	 partea	 de	 sticlă.	 Sticla	 și	 metalul	

lucrează	 foarte	 bine.	 I�n	 ceea	 ce	 privește	

evoluția	mea,	ca	orice	artist,	am	trăit	anumite	

etape	 de	 dezvoltare	 profesională.	 I�mi	 aduc	

aminte	 și	 de	 perioada	 când	 am	 lucrat	 ı̂n	

marea	industrie,	unde	rezolvam	designul	de	

produs,	dar,	ın̂	același	timp,	lucram	și	pentru	

expoziții	 de	 artă,	 fie	 utilitară,	 fie	 artă	

abstractă.

	 Pentru	 mine	 Sibiul	 a	 fost	 un	 centru	

cultural	bun,	 ın̂	care	am	venit	 ın̂	1981,	mai	

exact	ın̂	Avrig,	unde,	după	absolvire,	am	stat	

10	ani	la	fabrica	de	sticlă.

	 M .Ț. : 	 Aco lo 	 reușea i 	 să - ț i 	 pu i	

cunoștințele	artistice	în	practică?

	 I.T.:	Au	fost	ani	frumoși,	pentru	că	eram	

tineri	cu	dorință	de	muncă.	Au	fost	ani	ın̂	care	

am	 lucrat	 pentru	 industrie,	 dar	 și	 pentru	

mine	ca	artist,	lucrări	de	artă	abstractă.



	 A	fost	și	o	perioadă	ın̂	care,	din	cauza	

sistemului	 comunist,	 artistul	 era	 văzut,	 să	

zicem,	ca	un	inginer	sau	ceva	de	genul	acesta.	

Nu	 aveai	 așa	 multă	 libertate.	 A	 fost	 o	

perioadă	frumoasă	totuși.	I�n	1992	am	reușit	

să-mi	 construiesc	 propriul	 atelier,	 ION	

GLASS,	 pe	 care	 l-am	 dezvoltat	 câte	 puțin	

până	ın̂	faza	actuală.

	 I�n	 ce	 privește	 afacerea	 cu	 sticla,	 am	

ținut	să	 fiu	prezent	pe	piața	internațională,	

dar	 nu	 am	 neglijat	 nici	 piața	 internă.	

Participând	 la	 târguri	 internaționale,	 am	

reușit	să	dezvolt	atelierul,	altfel	ar	fi	fost	mai	

greu.	Ca	dovadă,	mulți	dintre	colegii	mei,	care	

s-au	bazat	pe	piața	internă	ın̂	mod	special,	nu	

au	mai	făcut	față	situației.



	 M.Ț.:	Din	câte	îmi	aduc	aminte,	 la	primele	lucrări,	aportul	altor	materiale	era	

foarte	puțin	prezent.	De	exemplu,	când	ai	început	să	folosești	metalul	în	combinație	cu	

sticla?

	 I.T.:	La	primele	ın̂cercări	foloseam	aurul,	platina,	argintul,	dar	ın̂	stare	coloidală.	Mai	

târziu	am	reușit	să	dezvolt	această	tehnică	pe	care	o	vedem	ın̂	expoziție.	Cu	10	ani	ın̂	urmă,	

am	ın̂ceput	să	depun	metal	pe	sticlă,	operațiune	pe	care	o	făceam	și	pe	utilitar,	și	pe	abstract.	

Această	tehnică	este	cunoscută	ın̂	lume,	dar	eu	am	câteva	particularități	ın̂	ceea	ce	privește	

tehnologia	 aplicată	 ın̂	 atelierul	 meu,	 pe	 care	 o	 fac	 cu	 ajutorul	 domnului	 Ioan	 DUDEA,		

specialist	ın̂	tehnica	acoperirilor	galvanice.

	 M.Ț.:	 Rugămintea	mea	 este	 ca,	 în	 turul	 pe	 care-l	 vom	 face	 prin	 expoziție,	 să	

povestești	mai	mult	despre	tehnica	aceasta	care,	pe	mine	personal,	m-a	fascinat.	Te	

invit	să	facem	turul	expoziției.	Traseul	îl	alegi	tu	și,	în	dreptul	fiecărei	lucrări,	să	ne	spui	

povestea	ei	și	tehnica	aplicată.	



	 Adevărul	este	că	nu	e	simplu	să	intri	pe	

piața	externă.	Trebuie	să	participi	la	târguri	

i n t e r n a ț i o n a l e , 	 l a 	 t â r g u r i 	 m a r i	

internaționale,	cu	expoziții	personale	sau	de	

grup.

	 M.Ț.:	Tu,	pe	piața	externă,	ai	ieșit	cu	

lucrări	de	artă	sau	cu	lucrări	utilitare?

	 I.T.:	Am	făcut	o	combinație	–	utiliatrul,	

mai	bine	spus,	 artisticul	utilitar,	 chiar	dacă	

făceam	un	pahar,	el	avea	un	design	special.	

Utilitarul	 a	 fost	 baza	 susținerii	mele.	Toate	

obiectele,	 chiar	dacă	erau	 ın̂tr-o	serie	mică	

sau	mai	mare,	erau	un	unicat,	deoarece	toate	

erau	lucrate	manual.

	 I�n	același	timp,	am	executat	lucrări	de	

artă	abstractă,	lucrări	combinate	sticlă-lemn,	

sticlă-metal,	sticlă-piatră.



	 Consider	oportun	ca,	ın̂ainte	de	a	face	

turul	 expoziției	 ı̂mpreună	 cu	 artistul,	 să	

reproduc	 câteva	 citate	 din	 catalogul	

TRANSPAREXPRESSION,	 care	 m-a	 inspirat	

când	am	ales	titlul	articolului,	cu	scopul	de	a	

face	o	introducere	ın̂	arta	sticlăriei.

	 „Fascinantă	 și	 delicată,	 arta	 sticlăriei	

este,	în	esența	sa,	o	artă	a	focului.	Curgere	și	

clocot,	 transparențe	 și	 flăcări,	 forță	 și	

fragilitate,	și,	nu	în	ultimul	rând,	versatilitate.	

Un	 joc	 cu	 focul,	 un	 joc	 și	 un	 pact	 cu	 lava,	

stăpânire	și	modelare	a	curgerii...”

	 „Fascinația	 stăpânirii	 fluidităților	 de	

magmă	s-a	instalat	în	personalitatea	lui	Ion	

TĂMÂIAN	 din	 copilărie	 și	 s-a	 cristalizat	 și	

decantat	în	formarea	de	la	Institutul	de	Arte	

Plastice	din	Cluj	și	 în	munca	de	alchimist	pe	

care	de	atunci	o	desfășoară.

	 Universul	 tematic	 și	 felul	 în	 care	 și-l	

asumă	îl	reprezintă	și	îi	trădează	gânduri	și	

trăiri,	formele	se	nasc	apoi	sub	mâinile	sale	în	

compoziții	 în	 care	 alăturările	 au	 rost	

conceptual	și	decorativ.



	 TURUL	EXPOZIȚIEI

	 Ne-am	 oprit	 ı̂n	 dreptul	 fiecărui	

exponat,	 ocazie	 cu	 care	 am	 fost	 frapat	 de	

modul	 ı̂n	 care	 artistul	 ı̂ncă	 trăia	 emoția	

facerii,	 emoția	 care	 l-a	 ın̂soțit	 bănuiesc	 ın̂	

focul	creației.

	 Propun	 să	 ilustrez	 trei	 exemple	 cu	

citate,	 ı̂nsoțite	 de	 imagini,	 urmând	 ca	

cititorul	 interesat	 de	 toate	 explicațiile	 să	

descarce	 imaginile	 video	 cu	 ajutorul	 link-

ului	aflat	la	finalul	capitolului.

	 I�nainte	 să	 dau	 cuvântul	 artistului,	

consider	 nimerit	 să	 o	 citez	 pe	 Mădălina	

MIREA,	critic	de	artă:

	 „Ion	TĂMÂIAN	este	maestrul	modelării	

la	 cald,	 însă	 un	 rezultat	 aleatoriu	 nu	 îl	

mulțumește.	 Din	 întrega	 sa	 experiență	

nemijlocită,	știe	că	sticla	se	supune	artistului	

doar	 când	 acesta	 șt ie 	 s igur	 ce	 vrea,	

combinând,	 în	 proporții	 egale,	 un	 concept	

ferm,	cu	o	bună	cunoaștere	a	tehnologiei”.



	 Despre	 această	 lucrare,	 intitulată	

MASCA,	 am	aflat	de	 la	 artist	 că	 s-a	obținut	

prin	irizări	făcute	la	cald	și,	ın̂	funcție	de	cum	

cade	 lumina,	ele	se	pot	observa	 la	 fel	 și	pe	

partea	metalică.	Privind	lucrarea,	mi-a	venit	

ın̂	minte	cum	ıl̂	caracteriza	Corneliu	ANTIM,	

critic	de	artă,	ın̂	articolul	Un	artist	faustian:

	 „Temperamentul,	energia	și	înzestrarea	

lui	 artistică	 nu-i	 îngăduie	 pasiva	 sondare	

contemplativă	 a	 universului	 înconjurător.	

Înainte	de	a	fi	artist,	TĂMÂIAN	se	manifestă,	în	

toate	demersurile	sale	vădite	și	cuantificabile,	

ca	 un	 pasionat	 explorator.	 Râvna	 lui	 în	

cercetare	 l-a	 pus	 neîncetat	 în	 postura	 de	 a	

experimenta,	de	a	o	lua	mereu	de	la	capăt.”



	 Ne-am	apropiat	de	altă	lucrare,	pe	care	

am	remarcat-o	printre	cele	care	ar	putea	fi	ın̂	

o r i c e 	 momen t 	 e xe c u t a t e 	 l a 	 s c a r ă	

monumentală,	ın̂	colaborarea	cu	un	arhitect	

responsabil	 cu	 organizarea	 unui	 spațiu	

urban.

	 Artistul	 TA� MA� IAN	 ı̂mi	 confirmă	

bănuiala,	 explicând	 că	 ar	 trebui	 să	 ne	

imaginăm	 lucrarea	 ca	 având	 15-20	 metri	

ın̂ălțime,	că	ar	fi	un	portal	de	intrare	pentru	

vizitatorii	unui	spațiu	care	poate	fi	dezvoltat	

ın̂	spatele	ei.

	 I�n	 continuare,	 la	 ı̂ntrebarea	 mea	

despre	cum	s-ar	putea	tehnic	realiza	această	

lucrare,	aflăm	că	este	posibil	să	se	folosească	

aceeași	 tehnică,	 dar	 ın̂	 panouri	 modulate,	

care	 urmează	 apoi	 să	 se	 monteze	 pe	 o	

structură	 din	 lemn,	 precum	 s-a	 făcut	 la	

Statuia	 Libertății	 din	 New	 York,	 sau	 din	

metal.	 Se	 evită	 folosirea	 betanului	 ı̂n	

asemenea	cazuri,	deoarece	elementele	ar	fi	

prea	 masive	 și	 ar	 dăuna	 transparenței	

zonelor	din	sticlă.

	 Al	 treilea	 exemplu,	 pe	 care	 l-am	

selectat,	 este	 tot	 de	 genul	 celor	 care	 pot	 fi	

executate	la	scară	monumentală.



	 Ansamblul	 care	 tronează	 pe	 axa	

mediană	a	sălii,	perpendicular	pe	fereastră,	

este	 compus	 din	 trei	 piese	 intitulate:	

Piramidă,	 Acoperișul	 Universului	 și	 Scara	

spre	 Cer.	 Domină	 expoziția	 și	 corespunde	

perfect	intenției	mele	de	a	semnala	prezența	

unei	oportunități.

	 Oportunitatea,	descoperită	de	mine	și	

mărturisită	 artistului,	 a	 fost	 imediat	

ım̂brățișată,	recunoscând	că	ar	fi	interesat	și	

chiar	ın̂cântat	să	colaboreze	cu	arhitecții.

	 Revenind	la	ansamblul	expus,	am	aflat	

că	 părțile	 metalice	 sunt	 realizate	 prin	

suprapuneri	 ale	diferitelor	 tipuri	de	metal,	

cum	ar	fi	o	bază	din	cupru,	urmată	de	o	patină	

din	alamă	și	argint,	rezultând	o	combinație	

interesantă	 care,	 de	 fapt,	 dă	 și	 spectacolul	

lucrării.

Scară	spre	cer



	 Elementele	 pe	 care	 le	 găsim	 pe	

Piramidă 	 se	 regăsesc	 preluate	 ș i 	 ı̂n	

Acoperișul	Universului.	Pe	suportul	metalic	

stratificat	s-a	aplicat	o	infuzie	de	cristal,	care	

ıî	dă	lucrării	monumentalitate.

	 Artistul	 susține	 că	 ne	 putem	 foarte	

bine	ın̂chipui	că	aceste	lucrări	pot	fi	extinse	și	

prezentate	 ca	 lucrări	 monumentale.	 Se	

gândește	chiar	să	facă	o	propunere	ın̂	acest	

sens	Primăriei	Sibiu.

	 Scara	 spre	 Cer,	 ultima	 piesă	 din	

compoziție,	preia	tehnicile	primelor	două	și	

beneficiază	 de	 o	 tehnologie	 de	 acoperire	

galvanică	originală,	al	cărui	patent	ıl̂	deține	

firma	ION	ART	GLASS.

	 Tehnicile	aplicate	sunt	multiple	și,	de	

regulă,	 folosește	 o	 combinație	 născută	 din	

fantezia	 de	 moment,	 generată	 de	 febra	

creației.

	 Cu	această	prezentare	mă	opresc	aici,	

lăsându-vă	 să	 descoperiți	 ı̂n	 continuare	

tainele	 artistului	 TA�MA� IAN	 din	 povestirile	

sale	 și	 imaginile	pe	 care	 le-am	surprins	pe	

ın̂registrările	video	făcute	la	fața	locului.

Link:	https://we.tl/sHvKeSigzk

Piramida

Acoperișul	Universului

https://we.tl/sHvKeSigzk


Artistul	în	atelier





La	cuptoare



	 Cu	aceste	câteva	imagini	surprinse	ın̂	atelier,	la	cuptorul	cu	sticlă	topită,	unde	focul	nu	

se	oprește	niciodată,	ın̂chei	prezentarea	tehnologiei	prin	care	se	nasc	lucrările	artistului	ION	

TA�MA� IAN.	L-am	surprins	și	pe	el	modelând	cu	pasiune	sticla	cot	la	cot	cu	maeștrii	sticlari.	

Toate	imaginile	de	față	le-am	gândit	a	fi	o	avanpremieră	la	filmele	pe	care	le	puteți	descărca	

AICI.

https://we.tl/Gvj2pBtllj


	 	 Sunt	 sigur	 că	 puține	 (sau	 deloc)	 au	 fost	 ocaziile	 ın̂	 care	 ați	 putut	 să	 asistați	 la	

manufacturarea	unor	lucrări	de	artă	realizate	din	cristal.	Pentru	mine,	personal,	a	 fost	o	

premieră	care	m-a	fascinat.	De	aproape	20	de	ani	am	avut	ocazia	de	a	urmări	cum	se	nasc	

lucrările	modelate	prin	forjarea	oțelului.	Modelarea	materiei	ın̂cinse	la	sute	de	grade	este	

fascinantă	 și	 necesită	 o	 experiență	 bogată,	 totuși	 prelucrarea	 sticlei	 solicită	 nu	numai	o	

experiență	 și	 talent	 de	 excepție,	 ci	 și	 o	 viteză	 deosebită	 de	 a	 lua	 decizii.	 Sunt	 sigur	 că	

descărcând	 și	 urmărind	 imaginile	 filmate	 ın̂	 cele	 cca	 28	 de	minute,	 cât	 durează	 cele	 5	

filmulețe,	o	să-mi	dați	dreptate.	Este	uimitor	să	vezi	cum	se	transformă	un	boț	incandescent	

ın̂tr-un	obiect	de	artă.	După	introducerea	lor	ın̂	cuptoare	cu	răcire	controlată,	sunt	finisate	și	

ın̂nobilate	prin	metode	tradiționale,	dar	și	tehnologii	patentate	de	artistul	ION	TA�MA� IAN,	ın̂	

căutările	sale	permanente,	 ın̂	neliniștea	creatoare	care-l	stăpânește	permanent.	Am	avut	

ocazia	acum	două	zile	să-i	mai	fac	o	vizită,	prilej	cu	care,	timp	de	aproape	două	ore,	m-a	

purtat	prin	expoziția	permanentă,	pe	care	o	are	ın̂	 incinta	fabricii.	Nu	am	ezitat	să	culeg	

imagini	foto,	din	care	o	să	aleg	câteva.	A	fost	o	muncă	grea,	dar	am	decis	ca,	la	final,	să	vă	ofer	

link-ul	care	vă	va	da	ocazia	să	le	vedeți	pe	toate.	





	 „Cu	un	bogat	repertoriu	tematic,	figurativ	sau	abstract,	Ion	TĂMÂIAN	creează	o	magie	a	

formelor,	în	care	lumina	și	culoarea	devin	vectorii	principali	ai	lucrărilor	sale	dinamice,	cu	

structuri	elaborate	în	laboratorul	său	de	creație,	structuri	ce	se	caracterizează	în	atelier.	Aici	

artistul,	într-o	relație	consolidată	de-a	lungul	timpului	cu	meșteri	sticlari	ce	intuiesc	din	mers	



	 	Cu	aceste	cuvinte	alese	ale	criticului	de	artă	dr.	Maria	Olimpia	Tudoran	Ciungan	și	a	

imaginilor	care	le	ın̂soțesc,	ın̂chei	articolul	cu	invitația	de	a	urmări	și	alte	creații	ale	artistului	

descărcându-le	 .AICI

	intențiile	autorului,	participă	activ	la	realizarea	creațiilor	sale,	în	ritmul	impus	de	dificultățile	

tehnice,	de	cerințele	fiecărei	opere	în	parte,	simplă	sau	compozită.	Fie	că	lucrează	în	pastă	

transparentă	 sau	 colorată,	 Ion	 TĂMÂIAN,	 printr-un	 demers	 constant	 și	 creativ	 novator,	

conferă	 creațiilor	 sale,	 unicat	 sau	 serie	mică,	 strălucire,	 vibrație.	 Efectele	 volumetrice	ale	

obiectelor	 încorporează	 și	 absorb	 lumina	 cu	 intensități	 variabile,	mai	 cu	 seamă	 în	masa	

cromatică.	Formele	sunt	personalizate,	individualizate,	simple	sau	baroc	fantazate.”

https://we.tl/eTB1xpK3dn


INFO 4 Expoziție	de	pictură.	Triplu	eveniment

foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 	 	 n	 eveniment	 important,	 de	 la	U
finele	 anului	 2016,	 a	 fost	 vernisajul	

Expoziției	 de	 Pictură	 a	 arhitecților	 Liviu	

BRANDABUR	 și	 John	 AXENIE	 -	 promoția	

1973,	 care	 a	 găzduit,	 de	 asemenea,	 și	 o	

expoziție	 din	 arhivele	 Uniunii	 Arhitecților	

din	România,	dedicată	arhitectului	interbelic	

Alexandru	ZAMFIROPOL.

	 Evenimentul	 a	 avut	 loc	 miercuri,	 7	

decembrie	 2016,	 ora	 18:00,	 la	 Centrul	 de	

Cultură	Arhitecturală	al	Uniunii	Arhitecților	

din	România,	str.	J.	L.	Calderon,	și	a	ın̂ceput	cu	

o	 prezentare	 a	 dl	 arh.	Alexandru	 Nicolae	

PANAITESCU:	

	 „Este	un	 triplu	 eveniment.	Primul	 este	

un	moment	oarecum	nostalgic,	prin	care	vrem	

să	 readucem	 în	 atenția	 arhitecților	 o	 figură	

deosebit	 de	 interesantă	 din	 perioada	

i n t e r b e l i c ă , 	 a r h i t e c t u l 	 A l e x a n d r u	

ZAMFIROPOL.	 Această	 oportunitate	 a	 fost	

oferită	 prin	 amabilitatea	 doamnei	 Eugenia	

PANA ITESCU , 	 ap rop i a tă 	 a 	 f am i l i e i	

ZAMFIROPOL.	 Din	 fericire,	 s-a	 păstrat	 în	

arhiva	 familiei	 o	 serie	 de	 documente	 care,	

acum,	 la	 începutul	 lunii	 octombrie,	 a	 fost	

dona tă 	 Un iun i i 	 Arh i t e c ț i l o r, 	 a s t f e l	

îmbogățindu-ne	 patrimoniul	 arhivistic	 cu	

niște	lucruri	extrem	de	interesante”.

link	video:	https://we.tl/Mo7l1xViqe

https://we.tl/Mo7l1xViqe




	 	Dl	arh.	Liviu	BRANDABUR	a	vorbit	cu	

multă	cordialitate	despre	colegul	și	prietenul	

său	John	AXENIE:	„Americanii,	neputând	să-i	

zică	Ion,	l-au	făcut	JOHN.	S-a	întors	din	Statele	

Unite	cu	acest	nume.	Și-a	dorit	toată	viața	să	

picteze,	dar	și-a	dat	seama	că	n-o	să	poată	să	

facă	lucrul	acesta,	 fiindcă	îți	 trebuiau	relații	

nemaipomenite	ca	să	ajungi	să	expui	la	Dalles,	

era	o	problemă,	și	azi	e	o	problemă.	Și	atunci,	

un	prieten	din	copilăria	Domniei	Sale	i-a	zis:	

«Pentru	că	ești	bun	la	matematică,	nu	ar	fi	mai	

bine	să	mergi	la	Arhitectură?	Matematică	știi,	

desen	știi,	o	să-ți	fie	mai	ușor».	Așa	am	ajuns	

colegi	 de	 an	 la	 Facultatea	 de	 Arhitectură	 a	

Institutului	«Ion	Mincu»,	care	era	singura	 la	

vremea	 aceea	 în	 București.	 Un	 institut	

deosebit	 de	 vânat	 de	 cei	 de	 vârsta	 noastră.	

Eram	vreo	35	pe	un	loc,	era	o	chestie	extrem	de	

complicată	 să	 intri.	Erau	 fazele	eliminatorii.	

John	era	mult	mai	bun	decât	mine	la	desenul	

tehnic,	pentru	că	între	timp	el	a	fost	nevoit	să	

își	 câștige	 existența…	 lucru	 extraordinar	 de	

meritoriu.	În	timpul	facultății	și-a	crescut	un	

fiu.	 Îl	 aducea	 și	 dormea	 pe	 sub	 planșetele	

noastre,	pentru	că	relația	de	căsnicie	nu	a	fost	

foarte	fericită.	Viața	l-a	încercat	foarte	tare	și	

a	 reușit,	 deși	 nu	 a	 beneficiat	 ca	 noi	 toți	 de	

vederea	cu	ambii	ochi,	din	cauza	unui	accident	

nefericit	din	copilărie.	Meseria	de	arhitect	și	

cea	de	pictor	le-a	făcut,	în	aceste	condiții,	de	

două	ori	mai	performant	și	mai	meritoriu	față	

de	noi.	Noi	 l-am	îndrăgit	și	 l-am	iubit	 foarte	

mult”.	link	video:	https://we.tl/DENO4fxI9h

Panourile	din	expoziție	pot	fi	văzute	AICI.

https://we.tl/DENO4fxI9h
https://we.tl/eV6SLY4WWz




	 	Dl	arh.	Liviu	BRANDABUR	a	povestit	

vizitatorilor	expoziției	despre	tehnica	sa	de	

pictură	 pe	 sticlă:	 „Expoziția	 din	 data	 de	 7	

decembrie	 2016,	 deschisă	 la	 Centrul	 de	

Cultură	Arhitecturală		din	str.	J.	L.	Calderon,	în	

tradiția	 culturală	 a	 Uniunii	 Arhitecților,	 a	

găzduit	 o	 inovație	 în	 domeniul	 picturii	 pe	

sticlă,	mult	diferită	de	 tehnicile	de	abordare	

clasică	 a	 picturii	 	 de	 gen,	 practicată	 în	

România,	 și,	 fără	 modestie,	 în	 lume,	 la	

momentul	în	care	se	face	această	prezentare.	

Dorința	 de	 a	 aduce	 la	 lumină	 o	 tehnică	

posibilă,	 dar	 nesemnificativ	 promovată	 în	

esența	unei	arte	minunate	de	îmbunătățire	a	

interioarelor, 	 a	 născut	 o	 strălucire	 a	

materialului	 pe	 care	 îl	 regăsim	 numai	 în	

cioburile	 sticlarilor	 de	 «Murano».	 Tehnica	

nou-născută	 a	 creat	 imagini	 primite	 cu	

aprecieri	 pozitive	 din	 partea	 asistenței.	

Strălucirea	tablourilor	o	dă	oglinda	–	suportul	

de	 bază	 al	 acestor	 lucrări	 plastice.	 Aceasta	

e s t e 	 nou ta tea 	 t ehn i că 	 p e r sona lă 	 a	

subsemnatului,	 care	 face	 dovada	 existenței	

unei	 alte	 lumi,	 necunoscută	 până	 acum	

privitorului,	 în	 contextul	 unor	 realizări	 ce	

descriu	 fantastica	 descoperire	 a	 sticlei	 de	

Murano,	care	de-a	lungul	timpului	este	la	fel	

de	proaspătă	ca	în	zilele	de	glorie	ale	Veneției.	

Cele	două	localități	nu	pot	fi	despărțite,	trăiesc	

și	prosperă	și	astăzi	împreună…



	 	 Inspirat	 de	 strălucirea	 și	 subtilitatea	

meșterilor	 italieni,	 de	 la	 coloranți	 la	 sticlă,	

arta	 pe	 care	 o	 creez	 rămâne	 tributară	 atât	

materialelor,	 cât	 și	 izului	 de	 prospețime	 și	

inovație.	Fiind	un	bun	cunoscător	al	 tehnicii	

sticlei,	pentru	că	am	copilărit	în	Prahova,	unde	

se	menține	 tradiția,	 port	 în	 suflet	 complexa	

durere	 a	 dispariției	 unui	 meșteșug	 atât	 de	

folositor.	 Localnicii	 subliniază	 și	 astăzi	

incoerența	 unor	 măsuri	 politice	 care	 nu	 au	

nimic	 comun	 cu	 progresul	 social	 și	 cu	

democrația.	 Arta	 născută	 de	 Hefaistos	 din	

nisip	și	dragoste	maternă	a	adus	întotdeauna	

în	 casele	 oamenilor	 bucuria	 licăririi	 unui	

șemineu	 imaginar,	 în	 care	 numai	 dragostea	

umană	pătrunde	prin	vise,	dorințe,	 răbdare,	

perseverență,	 inspirație,	 claritate,	 subtilitate	

și	coerență”.	link	video:	https://we.tl/aCDooTivb8

Panourile	din	expoziție	pot	fi	văzute	AICI.

https://we.tl/aCDooTivb8
https://we.tl/9tklvULvDm
https://we.tl/9tklvULvDm


arh.	Virgil	SALVANU

	 Cu	 adâncă	 durere,	 UAR	 Filiala	

Județeană 	 C lu j 	 anunță 	 decesu l 	

regretatului	 profesor	 și	 om	 de	 înaltă	

cultură	Virgil	Salvanu.	

	 A	 fost	 director	 al	 Institutului	 de	

Proiectare	 din	 Cluj	 și	 a	 înființat	

Facultatea	de	Design	a	Academiei	de	Arte	

Plastice	din	Cluj.	Descendentul	unui	mare	

arhitect	clujean,	a	continuat	să	lucreze	și	

după	 pensionare,	 pe	mai	multe	 direcții	

profesionale,	 proiectând	 monumente,	

consilier	la	primărie,	dascăl	etc.	A	fost	o	

persoană	convivială,	foarte	cultă,	cu	mult	

bun-simț,	umor	și	modestie.	Îi	aducem	cu	

acest	 prilej	 un	 pios	 omagiu	 din	 partea	

Uniunii	 Arhitecților	 din	 România,	

exprimând	totodată	sincere	condoleanțe	

familiei	îndoliate.

	 Înmormântarea	a	avut	loc	miercuri,18	ianuarie	2017,	la	Cimitirul	Central.

DUMNEZEU	SĂ-L	ODIHNEASCĂ!

Președintele	Uniunii	Arhitecților	din	România	Filiala	Județeană	Cluj

	 Vom	reproduce	 în	 continuare	omagiile	prof.	Cristian	CHEȘUȚ	și	dr.	arh.	Adriana	

MATEI,	pentru	a	contura	cât	mai	bine	portretul	arhitectului	defunct.

1924-2017

Portretul	arhitectului	realizat	
de	pictorul	Valovits	LASZLO.





OMAGIU	DOMNULUI	PROFESOR	ARHITECT
VIRGIL	SALVANU

1924-2017		

	 L-am	cunoscut	pe	dnul	Profesor	universitar	Virgil	SALVANU	în	anul	1969,	când,	

repartizată	fiind	în	învățământul	superior,	devenisem	asistenta	dlui	Gheorghe	Țanu,	un	

om	de	o	finețe,	inteligență	și	cultura	rară,	și	bun	prieten	cu	profesorul	arhitect	Virgil	

Salvanu.	
	 Noul	meu	tutore	a	ținut	să	mă	introducă	în	lumea	artistică	clujeană,	prilejuindu-mi	

discuții	 interesante	profesionale	 și	nu	numai	 în	biroul	proaspătului	 șef	 al	Secției	de	

Design	al	Institutului	de	Arte	Plastice	din	Cluj,	înființată	de	Virgil	Salvanu.	Biroul	său	se	

afla	la	etaj,	având	un	bowindou	vitrat	extinzându-se	în	consolă	peste	Piața	Muzeului	și	

făcând	pandant	în	diagonală	cu	balconul	din	colțul	Muzeului	de	Istorie.	Am	cunoscut	

atunci	oameni	de	artă	și	litere	clujeni	și	mi	s-au	încredințat	ore	de	istorie	universală	la	

secțiunile	de	Ceramică	și	Textile,	iar	la	anul	IV	Civile	aveam	un	curs	de	introducere	în	

arhitectură.	 După	 înființarea	 Secției	 de	 Arhitectură,	 motiv	 pentru	 care	 fusesem	

repartizată,	relațiile	noastre	s-au	mai	diluat,	dar	am	aflat	în	timp	mai	multe	despre	viața	

sa	profesională	anterioară	și	i-am	urmărit	de	la	distanță	și	pe	cea	postrevoluționară.

A	fost	un	MARE	OM	DE	CULTURĂ.
	 Provenit	dintr-o	 familie	 cu	o	moștenire	 spirituală	occidentală	prin	descendeța	

paternă,	de	arhitect	format	la	Viena,	și	mamă	de	origine	maghiară,	a	trăit	într-un	mediu	

artistic	si	arhitectural	cosmopolit,	sporit	și	de	numeroasele	deplasări	profesionale	în	

Europa,	America	și	extremul	orient,	care	i-au	lărgit	orizontul	cultural	și	artistic,	dar	au	și	

contribuit	 la	 distanțarea	neutră	 a	unui	 intelectual	 rafinat.	 Tatăl	 său	 era	 cunoscut	 ca	

membru	în	administrația	clujeană	înainte	de	1918,	fiindu-i	încredințate	multe	lucrări	

importante	și	după	Marea	Unire.

	 Ca	 OM	 AL	 CETĂȚII	 a	 condus	 câțiva	 ani	 buni	 în	 calitate	 de	 director	 general	

Institutul	de	proiectare	DSAPC	din	Cluj,	sub	semnătura	sa	înfăptuindu-se	marile	cartiere	

de	extindere	ale	orașului	de	pe	Someș,	a	proiectat	extinderea	Operei	Maghiare	din	Cluj,	

Sala	de	Sport	(în	prima	variantă),	a	 fost	timp	de	peste	20	de	ani	șeful	Secției	și	apoi	

Decanul	Facultății	de	Design	din	Cluj.	A	 insistat	să	rămână	în	memoria	orașului	prin	

câteva	monumente	cum	ar	fi:	Coloana	infinitului	(paradigmă	cubistizată	a	coloanei	lui	

Brâncuși)	ce	a	stârnit	numeroase	dispute	și	critici	datorită	destinației	nefericite,	Crucea	

de	pe	Cetățuie	sau	Monumentul	luptătorilor	împotriva	comunismului	de	după	Revoluția	

din	1989.		



	 În	 calitatea	 sa	 de	 dascăl	 a	 inventat	 și	 brevetat	 o	 metodă	 grafică	 de	 calcul	 a	

iluminării	spațiului	la	nivelul	planului	de	lucru	al	arhitectului	(pe	planșetă)	care	a	fost	

introdusă	în	programa	analitică	de	fizica	construcțiilor,	utilizată	mulți	ani	la	facultățile	

de	specialitate.
	 După	pensionare,	a	pregătit	sute	de	elevi	pentru	admitere	atât	la	Arhitectură,	cât	și	

la	Arte	plastice,	dovedind	metode	 inedite	și	eficiente	de	 înțelegere	și	 reprezentare	 a	

spațiului.

	 Una	dintre	cele	mai	mari	calități	ale	profesorului	Salvanu	a	fost	aceea	de	OM.	Cald,	

convivial,	condescendent,	a	suportat	cu	demnitate	vicisitudinile	vieții	personale	greu	

încercate,	 dar	 și	 a	 celei	 profesionale	 care	 i-a	 oferit	 numeroase	 dezamăgiri.	 În	 ciuda	

premiilor	primite	inclusiv	de	la	nivel	academic,	a	fost	foarte	modest,	neafișându-se	 	și	

nemediatizându-se	în	raport	cu	meritele.	

	 De	o	politețe	desăvârșită,	a	fost	un	MARE	DOMN	al	vremurilor	trecute,	dotat	cu	

umor	și	ironie	fie	de	o	mare	finețe,	fie	de	un	cinism	moderat,	a	fost	o	persoană	de	mare	

gingășie	sufletească.

	 L-am	întâlnit	în	ultimele	sale	zile	la	spitalul	de	urgență,	unde,	deși	cu	ochii	aproape	

închiși,	m-a	recunoscut,	m-a	rugat	să	mă	aplec	să-mi	atingă	obrazul	și	și-a	amintit	perfect	

de	anii	când	ne-am	cunoscut,	de	bucuria	nașterii	primei	mele	fiice,	pe	care	a	împărtășit-o	

cu	soțul	meu,	de	fiul	meu	pe	care	l-a	îndrumat	în	tainele	meseriei	de	arhitect.

	 În	calitate	de	președinte	al	Uniunii	Arhitecților	din	România	Filiala	Județeană	Cluj	

am	pregătit	o	sărbătorire	a	profesorului	Salvanu	la	împlinirea	a	90	de	ani,	încercând	să	

facem	o	filmare	a	unui	 interviu	și	o	sărbătorire	cu	 întreaga	comunitate	arhitecturală	

clujeană.	Nu	am	reușit	decât	să-i	oferim	un	premiu,	deoarece	starea	de	sănătate	a	soției	

nu	ne-a	permis	să	îndeplinim	această	propunere.	În	anul	acela	a	și	pierdut-o.

Îi	vom	păstra	o	amintire	caldă	și	pioasă.

DUMNEZEU	SĂ-L	ODIHNEASCĂ	ÎN	PACE!

	 Adriana	MATEI
	 profesor	emerit	dr.	arhitect
	 fost	decan	al	Facultății	de	Arhitectura	și	Urbanism	din	Cluj
	 președinte	al	Uniunii	Arhitecților	din	România,	filiala	județeană	Cluj

	 Cluj,	16	ianuarie	2017



BLOCAJUL	MENTAL

	 		Iarna	este	la	noi	anotimpul	celor	mai	triste	constatări	

–	avem	mereu,	cu	o	continuitate	exasperantă,	numai	blocaje	

funcționale:	 ın̂	 circulația	 de	 orice	 tip	 /	 ın̂	 procesele	 ad-tive	

(avize,	 cadastru,	 expertize,	 studii	 de	 fezabilitate...)	 /	 ı̂n	

sistematizarea	edilitară,	etc,	și	până	la	gestionarea	situațiilor	

excepționale	 –	 dezastre	 naturale,	 urgențe	 medicale,	 ș.a...										

Evident	că,	pentru	conducătorii	români	de	la	orice	nivel,	omul	

nu	contează,	este	o	realitate	ın̂că	din	1947...	Dar	să	vedem	care	

e	mecanismul	acestei	stări	infernale	de	lucruri,	care	a	și	dus	la	cea	mai	mare	emigrare,	pe	

timp	de	pace,	din	vreo	țară	europeană...

	 Modul	de	acțiune	a	acestor	blocaje	funcționale	are	trei	trepte:

1.	 Totul	pleacă	de	la	lipsa	de	profesionalism,	incompetența	celor	puși	ın̂	orice	post	de	

evaluare/decizie.	Puși	–	adică	aleși,	numiți,	ın̂locuiți	de	ocazie...	Au	fost	etape	ın̂	care	erau	

suficienți	 profesioniști,	 dar	 ajungerea	 omului	 potrivit	 ı̂n	 locul	 potrivit	 era	 mereu	

obstaculată.	Azi,	când	rândurile	s-au	rărit	simțitor,	ın̂cepe	să	fie	o	problemă	chiar	găsirea	

unui	cadru	tehnic	submediocru	!!

2.	 Astfel	s-a	ajuns,	ın̂	comunismul	„triumfător”,	la	proasta	gestionare	a	resursei	umane;	

adică	 la	 angajări	pe	mai	 toate	posturile	de	decizie	 (cât	de	minoră),	mai	mult	pe	 criterii	

politice,	fără	concurs	sau	cu	concursuri	trucate	!	E	bine	de	reamintit	acest	proces	dezastruos,	

pentru	că	astăzi	trăim	exact	ın̂tre	aceleași	borne,	și	ne	mirăm	ce	prost	„merge	treaba”...

3.	 Iar	ın̂	final	se	ajungea,	inerent,	la	cunoscuta	lipsă	de	responsabilitate,	de	curaj	și	fler	

organizatoric	 !	Cu	un	cuvânt	–	 la	 lipsa	cruntă	de	 inițiativă	creatoare,	care	să	deblocheze	

lucrurile	ın̂tr-un	mecanism	economic	și	ad-tiv	tot	mai	complex...

	 Iată	deci	că,	de	fapt,	cauzele	acestor	blocaje	funcționale,	ın̂	societatea	românească	post	

și	cripto-comunistă,	sunt	de	ORDIN	MENTAL	!!	Ele	sunt	generate	de	opțiuni	politice,	deci	

anti-economice	 și	 contrare	 interesului	 public,	 și	 favorizează	 MENTALITATEA	

INFRACȚIONALA� 	!!	Doar	avem	cele	mai	penale	executive,	la	toate	nivelurile,	din	ın̂treaga	

comunitate	europeană...

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
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	 		Față	de	țările	comuniste	din	nord-vestul	României,	noi	am	fost	mereu	cu	niște	pași	ın̂	

urmă,	acum	se	vede	tot	mai	clar	!	Am	avut	performanțe	slabe	chiar	când	mai	erau	resurse	

umane	suficiente.	De	ce	?	Pentru	că	timp	de	zeci	de	ani,	comunismul	românesc,	„ın̂drumat”	

ın̂deaproape	de	la	Moscova,	a	„construit”	un	sistem	economic	din	start	falimentar,	a	provocat	

creșterea	 economică	 doar	 prin	 AMANETAREA	 VIITORULUI	 !!	 Adică	 prin	 ım̂prumut	 de	

resurse	de	la	generațiile	următoare	celor	aflate	la	muncă	!!	

	 Așa	 se	 explică	 imposibilitatea	 ajungerii	 ın̂	 România	 la	 un	minim	 echilibru	 social-

economic,	ca	să	nu	mai	vorbim	de	furtul	de	la	stat,	devenit	endemic...	Actualele	generații	

muncesc	de	fapt	și	pentru	acest	„ım̂prumut”	economic	făcut	acum	30-40	de	ani	!	Pentru	că	

fondurile	financiare	luate	de	la	capitaliștii	vestici	atunci,	chiar	dacă	s-au	rambursat	ın̂	anii	

*980,	nu	s-au	investit	profitabil	și	durabil,	au	fost	utilizate	ın̂	pierdere...	E	de	luat	aminte,	

pentru	că	exact	așa	se	ın̂tâmplă	și	azi	–	restul	e	propagandă	neo-comunistă,	perdea	de	ceață,	

diversiune	și	trădare	de	țară	!!

	 Pentru	 șoselele	blocate,	 trenurile	anulate,	asistența	„de	urgență”	mereu	 ın̂târziată,	

pentru	inundațiile	și	alunecările	de	teren	(acolo	unde	erau	ın̂ainte	păduri...),	pentru	tragedia	

ce	va	avea	loc	la	următorul	mare	cutremur	vrâncean	–	nu	e	de	vină	natura,	ci	oamenii	și	

mintea	lor	defectă	!!	Și	se	află	ın̂	mare	defect,	pentru	că	„purtătorii”	sunt	prost	educați	de-

acasă,	sunt	insuficient	alfabetizați	social	și	politic,	sunt	iresponsabili	și	ın̂	incapacitate	de	

decizie	firească	!!

	 Acești	conducători,	care	au	adus	România	ın̂	starea	de	astăzi,	prezintă	grave	carențe	

morale	și	de	credință	creștină	!!	Câtă	Europă	civilizată	s-a	construit,	s-a	construit	numai	pe	

BAZE	MORAL-CREȘTINE.	I�n	rest,	este	asianism	de	cel	mai	prost-gust	și	cel	mai	prost-augur...

	 Acestea	toate	duc	ın̂tr-adevăr	la	dezastru	financiar	și	ad-tiv,	la	frânarea	dezvoltării	

normale	și,	chiar	dacă	e	greu	de	acceptat,	la	crimă	socială	și	trădare	de	țară	!!	Deja	e	cam	greu	

de	plătit...



SPAȚII	MENTALE	EUROPENE

	 		Sfintele	Sărbători	ale	I�ntrupării	Domnului,	Botezului	și	Sfinților	Arhidiacon	Ștefan,	

Vasile	și	Ioan	Botezătorul,	ne	aduc,	pe	lângă	sporul	sufletesc,	prilejul	unui	popas	din	goana	

zilelor,	spre	rememorare	și	reașezarea	tuturor	ın̂cercărilor	de	peste	an...

	 Gravele	probleme	ale	Europei	și	ale	lumii	ne	invadează	spațiul	privat,	cu	tot	mai	multă	

insistență.	 Trebuie	 să	 fim	 atenți	 și	 chiar	 ferm	 hotărâți	 să	 blocăm	 această	 invazie,	 prin	

conștientizarea	răului	ce	ni-l	poate	picura	ın̂	suflet	și	care	ne	poate	afecta	ın̂treaga	familie,	pe	

toți	cei	dragi	!	De	la	cei	mai	tineri	mânuitori	de	aparate	electronice	și	spectatori	ai	tsunami-

ului	de	imagini,	până	la	seniorii	prinși	ın̂	târziul	vârstei	de	această	vâltoare,	este	bine	să	

discutăm	ın̂tre	noi	și	să	fim	convinși	că	suntem	totuși	stăpânii	butonului	de	stingere	!!	Și	asta	

pentru	a	putea	apoi	asculta	glasul	subtil	al	Scripturii,	al	colindelor	de	iarnă	și	al	propriului	

suflet...

	 Poate	puțini	dintre	români	ajung	să	simtă	legătura	ın̂tre	aceste	emoții	ale	sărbătorilor	

creștine	și	spațiul	spiritual	european,	ın̂	care	s-au	născut	toate	generațiile	de	strămoși	ai	lor...	

Acest	 aspect	 are	 caracter	 de	 unicitate,	 pentru	 că	 spațiul	 spiritual	 al	 Europei	 a	modelat	

spațiile	mentale	 ın̂	 cazul	 tuturor	 etniilor	 conlocuitoare	pe	 acest,	 ın̂	 fond,	mic	 continent,	

comparativ	cu	celelalte.	

	 De	 aici	 și	 importanța	 fundamentală	 a	 existenței	 Uniunii	 Europene,	 a	 coagulării	

intereselor	aparent	divergente	ale	națiunilor	europene	ın̂tr-un	singur	sens,	de	dezvoltare	

ım̂preună	 și	 ın̂	coerență	politică	!	U.E.	este	un	proces	benefic	 și	poate	deveni	atractivă	 și	

pentru	Elveția,	Norvegia,	Anglia	(	că	pentru	Scoția	deja	este	!!)	–	dar	NU	ın̂	organizarea	și	

orientarea	actuală	!!	Pentru	că	ın̂	ultimii	ani,	conducerea	U.E.	a	făcut	greșeli	teribile,	atât	ca	

management,	cât	și	ın̂	domeniile	mult	mai	sensibile	ale	spațiilor	culturale-spirituale	!!

	 Cred	că	se	poate	vorbi	mai	lucid	și	mai	responsabil	despre:

-	 Faptul	că	Uniunea	Europeană	poate	deveni	o	federație	de	identități	naționale		și	nu	o	

uniune	de	state	omogene,	cum	este	S.U.A.	!

-	 Nevoia	 de	 a	 desființa	 birocrația	 sufocantă	 și	 pozițiile	 nesupuse	 alegerilor	

democratice,	generatoare	de	cohorte	de	funcționari	dispensați	de	responsabilități	și	care	nu	

dau	socoteală	de	greșelile	lor	imense...
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-	 Necesitatea	 modificării	 legislației	 anti-naționale,	 anti-creștine,	 așa-zis	 „corecte	

politic”,	stângiste	și	sinucigașe	!

-	 Redarea	Europei	europenilor,	NU	imigranților	de	pe	alte	continente	–	musulmani,	ruși,	

chinezi,	africani,	etc...	Asta	ca	să	devină	și	mai	limpede	că	„libertatea	de	mișcare”,	„comerțul	

neın̂grădit”	 și	 altele	asemenea,	dăunează	grav	spațiilor	mentale	normale,	 tradiționale	 și	

durabile	!!

	 I�n	aceeași	idee,	putem	să	ne	reamintim	și	cu	acest	prilej	care	sunt	adversarii	Europei	și	

Uniunii	Europene,	aceste	două	tipuri	de	spații	spirituale	CREȘTINE.	Acești	adversari	sunt	de	

două	feluri:

1.	 Externi	–	conducerile	statelor	de	teapa	Rusiei,	Turciei	și	Chinei,	care	așteaptă	mereu	

doar	ocazii	ca	să	distrugă	coerența	europeană...

2.	 Interni	–	la	fel	de	periculoși,	de	teapa	„corecților	politici”,	„progresiștilor	globaliști”,	

„stângiștilor	ateiști”	–	adică	exact	cei	care	se	revendică,	vezi	Doamne,	de	la	părinții	Uniunii	

Europene,	 făcându-se	 că	 uită	 faptul	 că	 acei	 filosofi	 și	 economiști	 erau	 CREȘTINI	

PRACTICANȚI	!!	Ce	se	mai	fac	că	uită	respectivii	netoți	este	ın̂să	esențial	–	ın̂treg	continentul	

european	(	chiar	până	la	Urali,	deși	azi	zona	rusească	se	cam	autosuspendă...)	prezintă	o	

unitate	spirituală	bazată	pe	cele	3	rădăcini	culturale	și	de	civilizație:	filosofia	greacă,	dreptul	

roman	și	credința	creștină	!!

	 Cu	 toate	 acestea,	 tocmai	 la	 sfârșit	 de	 an,	 avem	 și	 vești	 bune:	 sunt	 ın̂	 desfășurare	

viguroasă,	 cu	 toate	 atacurile	 adversarilor	 neı̂mpăcați,	 două	 mari	 victorii	 ale	

conservatorismului	european,	ın̂	cel	mai	bun	spirit	tradițional	și	moral:

·	 REGATUL	 SPANIEI	 –	 care	 continuă	 să	 ofere	 exemplul	 reinstaurării	 Monarhiei	 și	

păstrarea	 unității	 statale	 –	 ın̂	 urma	 celei	 de-a	 doua	 Reconquiste,	 conduse	 de	 generalul	

Franco	!

·	 POLONIA	–	care	ın̂	noiembrie	2016	a	adus	cea	de-a	doua	spiritualizare	creștină	pentru	

Europa,	pornind	de	la	al	doilea	război	mondial,	(după	aceea	instituită	de	Papa	Ioan	Paul	al	II-

lea)	 –	 proclamând	 oficial	 Creștinismul	 ca	 unică	 Lege	 a	 statului	 vizibil	 și	 a	 solidarității	

comunitare	invizibile	!!

	 La	extremitățile	Europei,	două	spații	mentale	durabile,	pentru	că	sunt	creștine	!

LA	MULȚI	ANI,	CU	SĂNĂTATE	ȘI	CREDINȚĂ	!!
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	 		Judeţul	Maramureşva	fi	mult	mai	intens	promovat	ca	destinaţie	turistică

	 Preşedintele	 Consiliului	 Judeţean	 Maramureş,	 Gabriel	 Zetea,	 a	 declarat	 la	 o	 ı̂ntâlnire	 cu	

turoperatorii	care	au	promovat	România	la	Târgul	de	Turism	"Ferien	Messe"	de	la	Viena	că	Maramureşul	va	

fi	mult	mai	intens	promovat	ca	destinaţie	turistică.	"Vă	asigur	că,	de	acum	înainte,	veţi	vedea	Maramureşul	la	

mai	multe	târguri	internaţionale	de	turism	din	Europa,	în	perioada	următoare.	Vrem	să	arătăm	unicitatea	

Maramureşului,	 simplitatea	 turismului	 în	 Maramureş.	 Parteneriatuldintre	 noi	 este	 un	 lucru	 extrem	 de	

important.	Noi,	ca	şi	Consiliu	judeţean,	reprezentăm	o	echipă	tânără,	iar	dorinţa	noastră	este	aceea	de	a	aduce	

oameni	care	să	vadă	cum	s-a	schimbat	Maramureşul	în	aproape	trei	decenii.	Maramureşul	a	fost	un	judeţ	

minier,	industrial,	însă	cu	timpul	acestea	s-au	închis,	industria	nu	mai	există	şi	este	necesar	să	ne	reprofilăm.	

Acest	lucru	este	posibil	doar	prin	turism,	iar	noi,	ca	autorităţi	publice,	trebuie	să	investim	pentru	ca	turiştii	să	

vină	să	ne	vadă.	Avem	pensiuni	frumoase	şi	locuri	unice	în	fiecare	localitate	din	Maramureş,	aşa	cum	nu	cred	că	

există	nicăieri	în	lume.	Vom	începe	cu	o	nouă	strategie	de	dezvoltare	a	turismului	în	Maramureş,	susţinută	la	

început	de	către	Consiliul	Judeţean.	În	acest	fel,	sunt	sigur	că	şi	domeniul	privat	va	începe	să	facă	schimbări	

esenţiale",	a	precizat	Gabriel	Zetea.	I�n	context,	preşedintele	CJ	Maramureş	a	adresat	o	invitaţie	partenerilor	

români	prezenţi	la	târgul	de	la	Viena,	desfăşurat	ın̂	perioada	12-15	ianuarie,	de	a	participa	ın̂	luna	mai	la	cea	

de-a	treia	ediţie	a	Zilelor	Maramureşului.	

	 "În	luna	mai	a	acestui	an,	va	avea	loc	cea	de-a	III-a	ediţie	a	Zilelor	Maramureşului,	când	vom	desfăşura,	

timp	de	o	săptămână,	într-o	perioadă	destul	de	concentrată,	cât	mai	multe	evenimente	la	care	sunteţi	cu	toţii	

invitaţi,	pentru	a	vedea	tot	ce	are	mai	frumos	Maramureşul.	Să	veniţi	în	judeţul	nostru	şi	să	petreceţi	cât	mai	

mult	timp,	să	veniţi	în	Borşa	şi	să	vedeţi	locurile	unice	de	la	Cascada	Cailor	şi	până	la	Iezer.	Să	coborâm	pe	

Vaser,	în	Vişeu,	să	ajungem	pe	Valea	Izei,	în	comunităţile	din	Rozavlea,	Ieud,	Poienile	Izei,	unde	arhitectura	

tradiţională,	 portul	 tradiţional	maramureşean	 sunt	 lucruri	 unice	 pe	 care	 le	 găsiţi	 doar	 în	 Maramureş.	

Ajungem	în	sudul	judeţului,	unde	găsim	ţările	noastre	specifice,	Ţara	Lăpuşului,	Ţara	Codrului,	Chioarului,	

zona	Someşului.	Întreg	judeţul	Maramureş	este	plin	de	tradiţie.	Trebuie	să	ajungeţi	măcar	o	dată	să	vă	rugaţi	

la	o	biserică	de	lemn.	Cele	mai	multe	dintre	aceste	lăcaşuri	de	cult	fac	parte	din	patrimoniul	UNESCO.	Am	avut	

anii	trecuţi	un	proiect	foarte	frumos,	'Circuitul	Bisericilor	de	lemn	din	Transilvania	de	Nord',	unde,	printr-o	

investiţie	europeană,	am	reuşit	să	reabilităm	tot	ce	înseamnă	accesul	la	aceste	biserici,	să	găsim	oameni	care	

să	stea	şi	să	primească	turişti	în	aceste	locuri	unice.	Toate	acestea	dorim	să	vi	le	arătăm	la	faţa	locului,	în	

Maramureş,	 în	 luna	mai	 2017",	 a	 adăugat	Gabriel	 Zetea.	CJ	Maramureş,	 Visit	Maramureş	 şi	mai	multe	

primării	şi	meşteri	populari	din	judeţ	au	participat	la	invitaţia	Autorităţii	Naţionale	pentru	Turism,	timp	de	

patru	zile,	la	târgul	de	turism	de	la	Viena.



	 		Sibiul	va	primi	oficial	titlul	de	Regiune	Gastronomică	Europeană

	 Institutul	 	Internațional	de	Gastronomie,	Cultură,	Artă	 și	Turism	va	oferi	oficial,	județului	Sibiu,	

titlul	de	Regiune	Gastronomică	Europeană	2019,	ın̂	25	ianuarie,	la	Atena,	potrivit	unui	comunicat	de	presă	

al	 Asociației	 Județene	 de	 Turism	 (AJTS).	 Aceasta	 este	 ultima	 etapă	 ın̂	 obținerea	 titlului,	 care	 a	 fost	

precedată	de	depunerea	dosarului	de	candidatură	ın̂	luna	iulie	2016	și	găzduirea	ın̂	luna	septembrie	2016	a	

vizitei	juriului	internațional,	care	a	analizat	dosarul	de	candidatură	și	a	descoperit	la	fața	locului	motivele	

pentru	care	județul	Sibiu	merită	acest	titlu.	

	 “Ceremonia	de	decernare	va	fi	precedată	în	data	de	24	ianuarie	de	festivitatea	de	transmitere	a	titlului	

de	 Regiune	 Gastronomică	 de	 la	 regiunile	 care	 au	 purtat	 acest	 titlu	 în	 2016	 (Minho	 —	 Portugalia	 și

Catalonia	—	Spania)	către	cele	care	îl	vor	purta	în	anul	2017:	Aarhus	(Danemarca),	Riga-Gauja	(Letonia),	

Lombardia	de	Est	(Italia)“,	se	arată	ın̂tr-un	comunicat	de	presă.	Sibiul	este	membru	al	platformei	Regiune	

Gastronomică	Europeană	din	anul	2014	prin	Primăria	Municipiului	Sibiu,	iar	dosarul	de	candidatură	a	fost	

realizat	de	un	consorțiu	de	parteneri,	format	din	Consiliul	Județean	Sibiu,	Primăria	Municipiului	Sibiu,	

Primăria	Municipiului	Mediaș,	Universitatea	“Lucian	Blaga”,	Camera	de	Comerț,	Industrie	și	Agricultură	

Sibiu	și	Asociația	Județeană	de	Turism	Sibiu.	

	 “Săgeata	Verde”	ar	putea	revitaliza	proiectul	Drumul	Vinului	din	județul	Arad

	 	 Primarul	 comunei	 arădene	 Ghioroc,	 Corneliu	 Popi-Morodan,	 a	 solicitat	 ın̂	 cadrul	 unei	

dezbateri	 la	 Consiliul	 Județean	 repunerea	 ın̂	 funcțiune,	 după	 un	 orar	 regulat,	 a	 Săgeții	 Verzi,	 pentru	

relansarea	turismului	pe	Drumul	Vinului,	ın̂	Podgoria	Aradului.	„Despre	Drumul	Vinului,	fără	Săgeata	Verde,	

nu	are	rost	să	discutăm.	Există	șase	osii,	există	câteva	garnituri	în	stare	bună,	să	le	recondiționăm	și	să	le	

introducem	în	circuitul	turistic!	În	Podgorie	trebuie	ajuns	cu	acest	tren!	Unul	dintre	primele	trenuri	electrice	

din	Europa	și	al	optulea	din	lume	a	fost	Arad-Ghioroc”,	a	declarat	primarul	de	la	Ghioroc.	Un	impediment	ın̂	

realizarea	acestui	obiectiv	ıl̂	reprezintă	faptul	că	ultima	reabilitare	a	Săgeții	Verzi	s-a	realizat	ın̂	anul	1995,	

de	aceea	vagoanele	prezintă	riscuri	majore	–	și	de	defecțiune	și	pentru	siguranța	traficului.	O	altă	problemă	

o	reprezintă	calea	de	rulare	inadecvată	pentru	Săgeata	Verde,	neın̂tabulată,	iar	pentru	o	investiție	este	

necesară	reglementarea	regimului	ei	juridic.

	 „Este	o	presiune	publică	mare	pentru	repunerea	în	funcțiune	a	Săgeții	Verzi.	Și	eu	îmi	doresc	să	o	văd	pe	

linie	 și	 le	 cer	 celor	de	 la	Compania	de	Transport	Public	 să	 facă	 toate	demersurile	pentru	asta!	La	 toate	

întâlnirile	pe	care	le-am	avut	pe	strategia	de	dezvoltare	turistică	a	județului,	alături	de	Cetatea	Aradului,	

Săgeata	Verde	este	 indicată	ca	principalul	element	care	sporește	gradul	de	atracție	a	 județului.	Am	 fost	

informat	că	avem	trei	vagoane	reabilitate,	dar	starea	lor	tehnică	lasă	de	dorit.	Vom	merge	la	Ghioroc	cu	

conducerea	 Companiei	 de	 Transport	 Public,	 căutăm	 o	 rezolvare,	 nu	 scuze”,	 a	 precizat	 președintele	

Consiliului	 Județean,	 Iustin	Cionca.	Consiliul	 Județean	solicită	Companiei	de	Transport	Public	 (CTP)	o	

estimare	de	preț	ın̂	vederea	aducerii	ın̂	condiții	optime	a	Săgeții	Verzi.	Conducerea	CTP	a	depus	la	Consiliul	

Județean	un	memoriu	tehnic	referitor	la	Muzeul	Tramvaiului	de	la	Ghioroc,	pentru	ca	și	acest	obiectiv	să	fie	

inclus	 printre	 atracțiile	 de	 pe	 Drumul	 Vinului.	 Necesarul	 intră	 ın̂	 analiza	 corpului	 de	 specialiști	 al	

Consiliului	Județean.



SFÂRȘIT
VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!

	 		Sistem	de	iluminat	public	cu	tehnologie	LED,	unic	în	România,	

în	municipiul	Târnăveni

	 Primarul	municipiului	Târnăveni,	 Sorin	Megheşan,	 a	 anunţat	 că	 sistemul	de	 iluminat	public	 cu	

tehnologie	LED,	unic	ın̂	România,	care	a	ın̂locuit	complet	vechiul	sistem	de	pe	raza	oraşului	şi	din	cele	trei	

sate	aparţinătoare,	aduce	economii	 la	 factura	de	energie	electrică	de	62%.	Sorin	Megheşan	a	 spus	că	

realizarea	investiţiei,	care	s-a	ridicat	la	peste	2	milioane	de	euro,	a	durat	3	ani	şi	a	fost	suportată	de	o	firmă	

privată,	urmând	să	se	amortizeze	ın̂	zece	ani.

	 Proiectul	a	prevăzut	 ın̂locuirea	vechilor	 lămpi	cu	unele	moderne	şi	 ın̂	extinderea	sistemului	de	

iluminat,	de	la	1442	de	lămpi,	la	2440,	ın̂	Târnăveni	şi	ın̂	satele	Botorca,	Bobohalma	şi	Cuştelnic.	“Dacă	am	fi	

accesat	un	credit	bancar	pentru	realizarea	acestui	sistem	de	iluminat	public,	nicio	bancă	nu	ne-ar	fi	acordat	o	

dobândă	atât	de	mică.	Noi	plătim	factura	la	energia	electrică,	într-un	sistem	de	concesiune,	şi	chiria	care	

reprezintă	rata“,	a	precizat	Megheşan.	

	 Edilul	a	arătat	că	acest	sistem,	cel	mai	modern	la	ora	actuală	din	Europa,	permite	controlul	pe	fiecare	

bec	 ın̂	parte	dintr-un	dispecerat	special,	poate	 fi	programat	să	pornească,	 să	 se	oprească	şi	să	 reducă	

intensitatea	luminii	ın̂	anumite	intervale	de	timp	şi	identifică	ın̂	timp	real	orice	defecţiune	survenită.

	 Arch.	Dorin	I.	Boilă	

	 21,	str.	Avram	Iancu

	 550183	–	Sibiu.	ROU
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