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SEMNAL	1
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Conferință	

COMUNICAT DE PRESĂ

 Filiala Teritorială Bacău-Neamţ a Ordinului Arhitecţilor din România organizează în perioada 9-
11 iunie 2017, ediţia a treia a Forumului zonal de arhitectură şi urbanism MOLDOVA REPER 2030, 
dedicat proiecţiei de viitor a teritoriului Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului.
 Participarea semnificativă a profesioniştilor din domeniu la prezentările, dezbaterile şi 
concluziile precedentelor ediţii ale Forumului, ecourile acestora în presă, au demonstrat interesul 
deosebit pentru tematica privind imaginea pe care acest teritoriu văduvit până acum de mari proiecte o 
va avea în anii care urmează. Forumul 2017 păstrează linia tematică iniţială, abordând problematica 
organizării teritoriale, a căilor de comunicaţie, a stării demografice şi a condiţiilor de mediu specifice 
acestei zone geografice, considerată la ora actuală unul din polii sărăciei în Europa.
 În cele trei zile de întâlniri, arhitecţii şi urbaniştii îşi vor expune punctele de vedere asupra 
următoarelor subiecte:

COOPERARE TERITORIALĂ-INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ
DISCONTINUITATE – CONTINUITATE SPAŢIALĂ

CAPACITATEA OPERAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR PROFESIONALE
ORAȘUL VĂZUT DE APROAPE

 Cunoscute personalităţi din domeniul arhitecturii și urbanismului din România şi Republica 
Moldova, împreună cu membri ai comunitaţii de afaceri și ai autorităţilor centrale și locale vor analiza 
posibile soluţii pentru viitorul dezvoltării echilibrate a acestui teritoriu pe care trăiesc circa zece milioane 
de oameni, vor aborda cu spirit critic contextul actual şi vor avansa idei şi viziuni constructive şi 
aplicabile pentru ca zona Moldovei să devină în termen scurt, un reper al dezvoltării investiţionale într-
un mediu curat, având ca obiectiv alinierea nivelului de trai al populaţiei, al gradului de confort şi al 
peisajului urban, la standardele regiunilor dezvoltate ale Europei.
 Vom discuta despre ce fel de viitor ne dorim, despre strategii, investiţii și posibile parteneriate, 
despre pragmatism și viziune, despre implicarea factorilor decizionali ai administraţiei locale şi centrale 
și, în general, despre motivele pentru care localităţile noastre sunt departe de a avea strălucirea şi 
ambianţa pe care o merităm.
 Sperăm ca această a treia ediţie a Forumului MOLDOVA REPER 2030 să fie încă un pas în 
declanşarea unei emulaţii comune care să genereze şi să pună în practică un contract social între 
arhitecţi, politicieni, tehnicieni, constructori şi cetăţeni, printr-un tip de atitudine şi acţiune „smart” care 
poate face în scurt timp din zona estică a Europei un spaţiu dezvoltat armonios, cu o înaltă calitate a 
vieţii.

Arh. Liliana BÂRGU
Preşedinte al OAR – Filiala Bacău-Neamţ



SEMNAL	2
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Expoziție

Expoziție de acuarelă și grafică

a arhitectului Mircea Corcodel va fi 

detaliată în numărul următor al 

Buletinului Informativ



SEMNAL	3
tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Admitere
Arh.Cerasella CRĂCIUN







INFO 1 SHARE	București	2017

A	doua	zi	-	22	martie	foto&video	arh.	Mircea		ȚIBULEAC
de	Ana	DONȚU

	 Lucrările	 din	 cea	 de-a	 doua	 zi	 a	

evenimentului 	 SHARE	 2017	 au 	 fost	

moderate	 de	 către	 prof.	 dr.	 arh.	 Beatrice-

Gabriela	JOGER,	prorector	la	Universitatea	

de	 Arhitectură	 și	 Urbanism	 „Ion	 Mincu”	 și	

prof.	 dr.	 arh.	Marius	MARCU	LAPADAT,	 ın̂	

calitate	de	ın̂locuitor.

	 Arh.	 Dragoș	 EPURE	 a	 prezentat	 la	

Share	 „Urban	 Design	 -	 Port	 Antibes”:	 „Un	

punct	 important	 în	 toată	 povestea	 aceasta	

este	 faptul	că	am	dorit	să	 integrăm	în	toată	

zona	și	obiectele	de	arhitectură	pe	care	le-am	

propus.	 Putem	 să	 le	 accesăm	 și	 pe	 acoperiș.	

Deja,	aceste	zone	sunt	cumva	închise,	accesul	

în	 interior	 se	 face	 pe	 baza	 carnetului	 de	

membru.	Bineînțeles,	este	o	geometrie	fluidă,	

inspirată	 din	 elemente	 marine,	 pentru	 că	

suntem,	 practic,	 în	 zona	 portului	 și	 am	

încercat	să	păstrăm	o	fluiditate	a	arhitecturii.	

Nu	am	ajuns	încă	la	nivelul	acesta	de	rezolvare	

a	fațadelor.	Am	proiectat	și	o	zonă	de	diguri,	

unde	 am	 încercat	 o	 organizare	 pentru	 un	

număr	mare	de	ambarcațiuni”.

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

https://we.tl/mfCqGVKzGu


	 	 A r h . 	 C h r i s t i a n 	 KARLS SON ,	

fondatorul	Karlsson	Architects,	Danemarca,	

a	 fost	 GUEST	 SPEAKER	 la	 expo-conferința	

internațională	 GIS,	 cu	 tema	 arhitectură	 de	

interior	 și	design	ambiental.	El	a	prezentat	

proiectul	 Spitalului	 de	 Psihiatrie	 din	

Slagelse,	Danemarca.	

	 „Noul	 spital	 de	 psihiatrie	 din	 Slagelse	

este	 farul	 psihiatriei	 viitoare	 pe	 plan	

internațional.”	VLA	a	câștigat	competiția	cu	2	

faze	 pentru	 propunerea	 noului	 spital	

psihiatric	din	Slagelse,	care	întruchipează	cea	

mai	mare	și	cea	mai	ambițioasă	construcție	de	

psihiatrie	 în	 Danemarca,	 din	 ultimii	 100	 de	

ani,	și	a	fost	finalizat	în	septembrie	2015.	Cu	o	

suprafață	totală	de	44.000	mp,	clădirea	este	

formată	 din	 secții	 generale	 de	 psihiatrie,	

medic ină	 medico- legală 	 ș i 	 de 	 înaltă	

securitate,	o	clinică	ambulatoriu,	recepție	de	

urgență,	centre	de	formare,	bazin	de	înot	și	un	

centru	de	cercetare	și	educație.	Capacitatea	de	

ansamblu	 include	 194	 pacienți	 spitalizați	 și	

200-300	 consultații 	 zilnice	 în	 clinica	

ambulatoriu.

	 Transparența	între	oameni	și	funcțiuni	

a	 fost	 cheia	 în	 procesul	 de	 dezvoltare	 a	

designului. 	 Aceasta	 include	 utilizarea	

consecventă	 a	 pereților	 din	 sticlă	 între	

funcțiile	relevante	-	spații	de	lucru,	camere	de	

întâlnire	și	facilități	pentru	diverse	activități,	

conferind	 clădirii	 o	 atmosferă	 personală	 și	

plină	 de	 viață. 	 Cu	 ajutorul	 sticlei , 	 în	

proiectarea	 zonelor 	 de 	 lucru	 pentru	

personalul	 din	 fiecare	 secție,	 se	 oferă	

posibilitatea	 vizualizării	 zonelor	 comune	

partajate	 între	 2-3	 secții. 	 Acest	 lucru	

subliniază	noțiunea	de	proximitate	și	permite	

accesul 	 ușor	 al 	 personalului , 	 dar, 	 de	

asemenea,	 sprijină	 și	 strategia	de	 securitate	

dinamică.

link	slide-uri:	https://we.tl/7pJwDjNzN9

https://we.tl/7pJwDjNzN9


	 	Arh.	Angel	ZAHARIEV,	fondatorul	și	
managerul	al	A&A	Architects,	Sofia,	Bulgaria,	
a	 prezentat	 proiectul	 „CAPITAL	 FOR”:	
„Capital	Fort	is	a	large-scale	multifunctional	
project	situated	at	one	of	the	fastest	growing	
business	 districts	 of	 the	 Bulgarian	 capital	 –	
Sofia.	 The	 project	 consists	 of	 a	 126-meter	
high-rise	office	tower	and	a	second	40-meter	
low-rise	office	building,	situated	over	a	retail	
podium	 and	 an	 underground	 parking.	 The	
design	 team,	 leaded	 by	 A&A	 Architects	 has	
developed	 an	 outstanding	 project	 for	 the	
r e g i o n a l 	 ma r k e t , 	 wh i c h 	 c omb i n e s	
contemporary	and	dynamic	architecture	with	
some	 of	 the	 most	 important	 features	 of	 a	
successful	 real-estate	 project.	 The	 concept	
design	is	developed	in	a	cooperation	between	
A&A	Architects	and	the	Atkins	Design	Studio”.

link	slide-uri:	https://we.tl/5uCxHhUxxI

	 Profesor	 arhitect	Kathryn	MOORE	 –	
Președinte	 International	 Federation	 of	
Lanscape	 Architects	 (IFLA	 WORLD)	 a	
prezentat	„The	idea	of	landscape:	new	ways	
of	 delivering	 Infrastructure”:	 „Overlooking	
the	 Visual,	 Demystifying	 the	 Art	 of	 Design	
(2010)	 (OTV),	 offering	 a	 redefinition	 of	 the	
relationship	 between	 the	 senses 	 and	
intelligence,	argues	that	perception	is	not	just	
close	 to	 intelligence,	 but	 is	 intelligence	 and	
this	 is	 what	 challenges	 the	 prevailing	
rationalist	 paradigm.	 It	 allows	 us	 to	 work	
independent	 of	 the	 idea	 that	 we	 need	 to	
engage	 or	 leap	 between	 different	 modes	 of	
thinking,	constrained	by	the	notion	that	there	
are	fundamentally	different	types	of	truth	or	
pre-linguistic	 starting	 points	 of	 thought.	
Having	significant	implications	for	the	way	we	
think	about	consciousness,	the	landscape	and	
the	 design	 process,	 this	 provides	 a	 different	
philosophical	 agenda	 for	 theory,	 a	 strong	
conceptual	 basis	 for	 arts	 education	 and	
establishing	 the	 idea	 of	 landscape	 as	 the	
social/physical/cultural	context	of	our	lives,	it	
lays	 the	 ground	 for	 a	much	broader	 field	 of	
design	practice”.

link	video:	https://we.tl/mUD5CTdIId

https://we.tl/5uCxHhUxxI
https://we.tl/5uCxHhUxxI
https://we.tl/mUD5CTdIId


	 	 A r h . 	 H en r i k 	 ST J ERNHOLM ,	

fondatorul	StjernholmArkitektur.dk	și	fostul	

arhitect-șef	 al	 orașului	 Vejle,	 Danemarca,	 a	

vorbit	 despre	 politica	 de	 arhitectură	 ca	

motor	 al	 dezvoltării	 urbane	 și	 politica	 de	

arhitectură	 ı̂n	 Vejle,	 la	 conferința	 LAUD.	

Henrik	 Stjernholm	 se	 ocupă	 cu	 planul	

general	 pentru	 ı̂ntreaga	 municipalitate,	

planificarea	 urbană	 locală,	 adaptarea	 la	

schimbările	 climatice	 și	 soluții	 durabile,	

strategia	 orașului,	 brandingul	 orașului	 și	

politica	de	dezvoltare	arhitecturală,	 avizele	

de	 construcție,	 de	mediu	 etc.	 Stjernholm	 a	

lucrat	la	toate	aspectele	legate	de	planificare	

pentru	 zone	 de	 locuit,	 zone	 industriale,	

centre	 urbane,	 spații	 urbane,	 reı̂nnoire	

urbană	și	strategie,	a	fost	responsabil	pentru	

concursuri	de	arhitectură	ın̂	Vejle	și	a	lucrat	

la	toate	celelalte	aspecte	de	planificare.

	 „Folosiți	 politica	 de	 arhitectură	 ca	

motor	pentru	dezvoltarea	orașului	 pentru	a	

crea	sustenabilitate	economică,	socială	și	de	

mediu.	 Politica	 de	 arhitectură	 este	 un	

instrument	puternic	pentru	a	crea	dezbateri	

în 	 rândul 	 cetățeni lor, 	 invest i tor i lor,	

consilierilor	 și	 politicienilor.	 Politica	 de	

arhitectură	 realizează	 un	 dialog	 între	

politicienii,	administrația	orașului	și	birourile	

private	 de	 arhitectură	 și	 creează	 cele	 mai	

bune	oportunități	de	a	dezvolta	arhitectura	de	

mâine	 și	 asigură	 sustenabilitatea	 orașelor	

prin	implicarea	cetățenilor.	Începeți	astăzi	și	

păstrați	 lucrurile	 simple.	 Uitați-vă	 la	

Municipalitatea	Vejle	ca	la	un	bun	exemplu”,	a	

spus	arhitectul	Henrik	Stjernholm.



	 Arh.	 Anda	 MANU	 este	 managing	

partner	al	biroului	de	arhitectură	 și	design	

AMA	Design,	cu	sediul	ın̂	București,	un	nume	

de	reper	pe	piața	românească	a	amenajărilor	

spa ț i i lor 	 de	 birouri , 	 responsabil 	 de	

interioarele	marilor	proiecte	bucureștene.	A	

vorbit	despre	BOUNDLESS	OFFICE.

	 AMA	Design	 are	 un	portofoliu	 variat,	

incluzând	 proiecte	 de	 birouri,	 proiecte	

rezidențiale,	 bănci,	 restaurante	 și	 spații	

publice,	magazine	și	showroomuri,	ın̂să	este	

specializată	 ı̂n	 office	 și	 corporate	 office	

design.	Designul	de	interior	al	sediului	celor	

mai	mari	 companii	de	 servicii	profesionale	

d e 	 c o n s u l t a n ț ă 	 ș i 	 a u d i t	

PricewaterhouseCoopers,	 Ernst	 &	 Young	 și	

KPMG,	 al	 companiei	 producătoare	 de	

echipamente	de	telecomunicații	Huawei	sau	

al	 birourilor	 de	 avocatură	 Țucă,	 Zbârcea	&	

Asociații	 și	 Allen	 Overy	 sunt	 câteva	 dintre	

proiectele	de	design	realizate	recent	de	AMA	

Design.	

	 Reușita	echipei	se	fundamentează	și	pe	

o	filosofie	de	lucru	care	ghidează	proiectele	

sale,	după	cum	ın̂săși	Anda	Manu	subliniază:	

„În	primul	rând,	trebuie	să	înțelegi	clientul	și	

care	este	targetul	lui.	Putem	vorbi	de	un	client	

care	nu	are	vizitatori	externi	și	dorește	să	se	

concentreze	 pe	 confortul	 angajaților,	 dar	

există	 și	 companii	 care	 vor	 să	 aibă	 spații	

reprezentative.	Nu	există	o	rețetă.	Conceptul	

se	 realizează	 în	 funcție	 de	 guideline-urile	 și	

brandbook-urile	 pe	 care	 le	 primim;	 soluția	

trebuie	 să	 respire	 brandul	 clientul.	 Spre	

exemplu,	dacă	vorbim	despre	o	companie	de	

telecomunicații,	spațiul	trebuie	să	te	ducă	cu	

gândul	 la	 tehnologie,	 la	 hi-tech,	 iar	 dacă	

vorbim	 de	 o	 altă	 direcție,	 să	 spunem,	 o	

companie	de	auditori,	amenajarea	va	 fi	una	

mai	 formală	 și	 se	 vor	 folosi	 cu	 totul	 alte	

finisaje”.

link	video:	https://we.tl/CjkxjQ3S1h

https://we.tl/CjkxjQ3S1h


	 Arh . 	 Angus 	 MORROGH	 RYAN.	
Proiectul	câștigător	INSIDE	World	Festival	of	
Interiors	 Awards	 2016	 -	 Civic,	 Culture	 &	
Transport	 -	 York	 Theatre	 Royal	 a	 fost	
prezentat	la	București	de	autorul	său,	Angus	
Morrogh	Ryan.	„Cheia	succesului	proiectului	
este	 realizarea	 faptului	 că	 o	 organizație	
artistică	 în	 zilele	 noastre	 trebuie	 să	 fie	mai	
mult	decât	un	producător	de	teatru	de	înaltă	
calitate,	dar	și	centrul	comunității	lor,	oferind	
nu	 doar	 divertisment,	 ci	 și	 un	 sentiment	 de	
apartenență	și	un	adevărat	spațiu	civic	comun	
pentru	 incluziune	 și	 cooperare”.	 Angus	
Morrogh	Ryan	a	primit	o	diplomă	de	primă	
clasă	 la	 Universitatea	 din	 Cambridge	 și	 a	
continuat	 cu	 o	 bursă	 de	 schimb	 GSD	 la	
H a r v a r d 	 ș i 	 o 	 d i p l o m ă 	 d e 	 s t u d i i	
postuniversitare.	 I�n	1998	a	 fost	 licențiat	ca	
arhitect.	După	ce	a	lucrat	anterior	pentru	Tim	
Ronalds	 Architects	 pe	 o	 serie	 de	 proiecte	
culturale	și	civice,	a	avut	un	interes	special	ın̂	
materie	 de	 educație,	 artă	 și 	 proiecte	
comunitare.	 A	 lucrat	 la	 o	 serie	 de	 strategii	
câștigătoare	 și	 a	 predat	 arhitectura	 la	
Universitatea	 din	 Cambridge.	 Recent,	 el	 a	
condus	 proiectarea	 și	 renovarea	 Teatrului	
Regal	York.

link	video:	 	https://we.tl/gVmzF8uX1A	

Arh.	 PhD.	 Biborka	 BARTHA	 a	 prezentat	
„Kronospan	 Architecture	 Competition.	
Wood,	perfected”.

link	slide-uri:	https://we.tl/SpkrBPi579

SIKA	-	Radu	VIERU	 -	STRUCTURAL	GLASS	
BONDING

link	video: 		https://we.tl/ncy7C8ZdoJ

Cristi	 ANTON	 a	 vorbit	 despre	 „SUNETUL	
PROIECTELOR-BOSE”.

link	video:	https://we.tl/Pl48Fi3f4J	

Terry	 RAGHUNATH	 -	 Print	 SUPPORTER	 -	
GRUP	TRANSILVAE

link	slide-uri:	https://we.tl/mQEJDoQrez

https://we.tl/gVmzF8uX1A
https://we.tl/SpkrBPi579
https://we.tl/ncy7C8ZdoJ
https://we.tl/ncy7C8ZdoJ
https://we.tl/Pl48Fi3f4J
https://we.tl/mQEJDoQrez


	 Pentru	a	ın̂cheia	forumul	SHARE	2017,	

arhitecta	Sheila	SRI	PRAKASH,	fondatoarea	

Shilpa	 Architects	 Planners	 Designers,	 a	

susținut	 o	 prezentare	 extraordinară	 ca	

invitat	 special	 al	 evenimentului.	 Fiind	 una	

dintre	 primele	 femei	 din	 India	 care	 și-a	

ı̂nființat	 propriul	 studio	 de	 arhitectură,	

Shilpa	Arhitects,	ın̂	Chennai,	ın̂	1979,	Sheila	

Sri	 Prakash	 este	 acum	 o	 personalitate	

recunoscută	la	nivel	mondial,	un	lider	global	

ın̂	 ceea	 ce	 privește	 arhitectura	 sustenabilă,	

abordând	 un	 proces	 de	 design	 adaptat	 la	

factorii	de	mediu	și	elemente	de	planificare	

sensibile	la	contextul	sociologic.

	 „ O 	 p r o v o c a r e 	 m a j o r ă 	 p e n t r u	

arhitectura	 de	 astăzi	 este	 modul	 în	 care	

gestionezi	din	calitatea	de	arhitect	cele	două	

direcții	principale:	măsuri	populiste	și	ceea	ce	

știi	ca	profesionist	că	va	da	rezultate	mai	bune	

într-o	 situație	 anume.	 Am	 încercat	 să	 ofer	

energie	 clădirilor	 pe	 care	 le-am	 proiectat	

folosind	 materiale	 și	 tehnologii	 locale”	 -	 a	

declarat	arhitecta.

	 De	 asemenea,	 Sheila	 Sri	 Prakash	 este	

cunoscută	pentru	activitatea	sa	ca	profesor	în	

cadrul	 unor	 universități	 de	 renume	 și	 a	

susținut	 și 	 în	 cadrul	 Universității 	 de	

Arhitectură	 și	 Urbanism	 „Ion	 Mincu”	 din	

București	 o	 conferință	 inspirațională,	

adresând 	 s tudenț i lor 	 s fatur i 	 despre	

importanța	 lucrului	 în	echipă	 în	arhitectura	

contemporană:	 „Un	 lucru	 care	 mi	 se	 pare	

interesant	în	ceea	ce	privește	arhitecții	este	că	

suntem	 toți	 creativi,	 dar	 rareori	 conlucrăm.	

Prin	urmare,	provocarea	este	cum	să	lucrăm	

împreună	 chiar	 dacă	avem	 toți	 idei	 diferite,	

deoarece	 trebuie	 să	 colaborăm	 pentru	 o	

cauză.	Acesta	e	misiunea	mea:	să	mă	asigur	că	

tânăra	generație	lucrează	împreună”.

link	video:	https://we.tl/7pPiIivYbP

https://we.tl/7pPiIivYbP


	 GUERRILLA	LIGHTING	

	 După	deschiderea	oficială	a	expoziției	

Fundației	Mies	van	der	Rohe,	de	la	Facultatea	

de	 Arhitectură	 și	 Urbanism	 „Ion	 Mincu”,	

Guerrilla	Lighting	a	organizat	un	eveniment	

care	 utilizează	 lumina	 ca	 o	 formă	 de	

intervenție	 urbană,	 un	 concept	 Light	

Collective	 al	 Martin	 Lupton	 &	 Sharon	

Stammers.	Guerrilla	Lighting	este	o	metodă	

extrem	de	 eficace	 și	 accesibilă	 pentru	 a	 da	

putere	oamenilor	și	a	provoca	o	schimbare	ın̂	

ceea	ce	privește	rolul	iluminatului	ın̂	mediul	

urban.	Au	fost	iluminate	de	către	public	patru	

clădiri	din	zona	Universității.

link	video:	https://we.tl/J9TyiB9fNr

https://we.tl/J9TyiB9fNr


	 RUMANIAN	 BUILDING	 AWARDS	

NATIONAL	LAUNCH

	 I�n	 cadrul	 sesiunii	 plenare	 oficiale	 de	

ı̂nchidere	 a	 Forumului	 SHARE	 Bucharest	

2017	 a	 fost	 lansat	 concursul	 național	 RBA	

2017.	 Premiile	 Romanian	 Building	 ı̂ și	

propun	să	ridice	nivelul	de	colaborare	ın̂tre	

autorii 	 proiectului , 	 reprezentanți 	 ai	

industriei	 și	 beneficiari.	 Aceste	 premii	

evidenț iază 	 trioul 	 creativ	 architect-

constructor-beneficiar	și	evaluează	impactul	

social,	 cultural,	 economic	 al	 proiectelor	

privind	 calitatea	 vieții,	 alături	 de	 criterii	

estetice	și	tehnice.

	 Romanian	 Building	 Award	 -	 Premiile	

Naționale	pentru	Spațiul	Construit	-	este	un	

proiect	ambițios	care	are	misiunea	edificării	

unei	culturi	a	calității	spațiului	construit	 ın̂	

România.	 Proiectul,	 având	 ca	 inițiatori	 și	

organizatori	 Ordinul	 Arhitecților	 din	

România,	 Universitatea	 de	 Arhitectură	 și	

U r b a n i sm 	 „ I o n 	 M i n c u ”, 	 Fe d e ra ț i a	

Patronatelor	 Societăților	 din	 Construcții	 și	

Asociația	Pro	Event,	ıș̂i	propune	să	identifice	

și	să	promoveze	cele	mai	valoroase	proiecte	

construite	recent	ın̂	România,	proiecte	care	

au 	 poten ț ia lu l 	 de 	 a 	 deveni 	 parte 	 a	

patrimoniului	național.	



	 Aflat	 la	 a	 doua	 ediție,	 Romanian	

Building	 Awards	 ıș̂i	 propune	 să	 devină	 cel	

mai	 mare	 eveniment	 de	 recunoaștere	 a	

excelenței	ın̂	proiectarea	și	execuția	spațiului	

construit	din	România.	I�nscrierile	au	ın̂ceput	

la	1	aprilie	și	durează	până	la	1	iulie	2017,	iar	

ın̂	 competiție	 este	 evaluat	 impactul	 social,	

cultural	 și	 economic	 al	 proiectelor	 asupra	

calității	vieții,	ın̂	plus	față	de	criteriile	estetice	

și	tehnice.

	 Arh.	 Șerban	 ȚIGĂNAȘ:	 „Un	 lucru	 pe	

care	 aș	 vrea	 să	 îl	 spun,	 alăturându-mă	

invitației	 de	 a	 participa	 la	 acest	 eveniment,	

este	 că	 Romanian	 Building	 Awards	 este	

rezultatul	mai	multor	ani	de	colaborări	și	de	

interferențe,	 arătate	 pe	 scenă	 prin	 aceste	

conferințe,	unde	cu	toții	ne-am	cunoscut	și	am	

avut	ocazia	să	 împărțim	o	 serie	 întreagă	de	

lucruri”.

link	video:	https://we.tl/DNOx1dT0MA

https://we.tl/DNOx1dT0MA


INFO 2 Expoziție	de	pictură	

Mihai	Eugen	MARINESCU
de	Ana	DONȚU

	 Expoziția	retrospectivă	de	pictură	a	

artistului	Mihai	 Eugen	 MARINESCU	 de	 la	

Centrul	de	Cultură	Arhitecturală	din	strada	

Jean	Louis	Calderon,	nr.	48,	București,	a	avut	

vernisajul	 pe	 10	 mai	 2017,	 ora	 18.00.	

Expoziția	a	fost	deschisă	până	pe	20	mai.

	 I�n	deschidere,	a	 luat	cuvântul	dl	arh.	

Liviu	 BRANDABUR,	 pictor	 și	 dumnealui,	

care	 a	 expus	 ın̂	 repetate	 rânduri	 lucrări	de	

pictură	pe	sticlă	sau	oglindă:	„Cu	Mihai	Eugen	

MARINESCU	 am	 fost	 colegi	 de	 breaslă.	 Am	

absolvit	Facultatea	de	Arhitectură	în	aceeași	

perioadă.	 Colegul	meu	 a	 pornit	 pe	 un	 drum	

anevoios,	 care	 a	 însemnat	 arta	 plastică	 -	

pictura.	S-a	dezvoltat	extrem	de	frumos	de-a	

lungul	timpului	și,	după	cum	vedeți,	a	plecat	

de	 la	 o	 pictură	 clasică,	 apropiată	 de	 cea	 a	

maeștrilor	picturii	universale	 și	a	ajuns	 la	o	

pictură	de	tip	modern,	decorativă,	după	cum	

vedeți	în	cealaltă	încăpere.	Mai	multe	cuvinte	

o	să	vă	spună	specialistul	în	domeniu,	doamna	

Roxana	BĂRBULESCU”.	

link	video:	https://we.tl/PsHXwxBBd3

foto&video	-	L.	MIHĂESCU	&	R.	HATEA

https://we.tl/PsHXwxBBd3


	 Criticul	de	artă	Roxana	BĂRBULESCU	

a	avut	o	prezentare	minuțioasă	și	entuziastă	

a	 expoziției:	 „Bună	 seara!	 Mulțumesc	 că	

sunteți	alături	de	noi	cu	acest	prilej	de	bucurie,	

pentru	 că	 expoziția	 domnului	 Mihai	 Eugen	

MARINESCU,	 care	 este	 găzduită	 de	 acest	

elegant	 spațiu	 al	 Centrului	 de	 Cultură	

Arhitecturală	 al	 Uniunii	 Arhitecților	 din	

România,	grupează	o	serie	de	lucrări	pe	care	

dl	MARINESCU	le-a	realizat	în	decursul	a	peste	

40	 de 	 ani 	 de 	 act iv i tate 	 art ist ică . 	 În	

modalitatea	 de	 expunere	 a	 acestora	 s-a	

urmărit	o	grupare	cronologică	din	care	reiese	

cu	ușurință	maniera	picturală,	traseul	pe	care	

artistul	 l-a	 urmat	 de-a	 lungul	 timpului,	

plecând	de	la	o	pictură	figurativă	-	Mileniul	II	-	

și	ajungând	până	 la	non-figurativ	 -	Mileniul	

III.

	 Parcursul	 meu	 critic	 îl	 voi	 începe	 cu	

lucrările	 sale	 timpurii	 în	 care	 domină	 un	

figurativism	coerent	și	exact	în	structurile	sale	

esențiale,	 compoziții	 ce	 mizează	 pe	 jocul	

ficțiune-realitate,	 pe	 un	 limbaj	 al	 gesturilor	

discrete	și	al	unei	simbolistici	ce	ne	ajută	să	

pătrundem	 sensul	 mesajelor	 ce	 fac	 obiectul	

picturilor	sale.

	 Artistul	se	dovedește	atât	un	creator	de	

spații	imaginare,	organizate	scenografic,	așa	

cum	 observăm	 în	 Vălul	 Melusiei,	 cât	 și	 un	

iubitor	al	soluțiilor	compoziționale	regăsite	în	

portrete le 	 renascent i s te , 	 pe 	 care 	 le	

reinterpretează	 însă	 într-un	 stil	 propriu.	

Figurile	 fin	 caligrafiate	 sunt	 puternic	

luminate	de	tonuri	deschise	detașându-se	pe	

fundaluri	închise	în	care	se	întrevede	un	peisaj	

redat	 în	 acel	 clarobscur	 al	 picturilor	

rembrandiene,	așa	cum	remarcăm	în	lucrările	

Epistola,	 Înțeleptul	 Cetății,	 Dresorul	 Regelui	

Lăcustă	sau	Pictorul.



	 Limbajul	pictural	pe	care-l	utilizează	în	

tratarea	 compoziției	 și	 al	 personajelor	 se	

modifică	 în	 lucrările	 Lebăda	 albă	 și	 Lebăda	

neagră,	marcând	trecerea	la	o	altă	etapă	de	

redare	 plastică.	 Simplitatea	 și	 laconismul	

mijloacelor	picturale	 imprimă	compozițiilor,	

care	 se	 remarcă	 prin	 complementaritate	 și	

prețiozitate,	 evidența	 opoziției-negru,	

inocență-agresivitate.	 Același	 dualism	 al	

reprezentării	 îl	 remarcăm	 și	 în	 cele	 două	

compoziții	 Chiron	 și	 Lycorna.	 Stăpân	 pe	

mijloacele	 picturale	 utilizate,	 discursul	 său	

vizual	 este,	 de	 această	 dată,	 plin	 de	 un	

dinamism	 al	 liniei	 și	 o	 spontaneitate	 a	

execuției,	 în	care	rafinate	 tonuri	de	griuri	 și	

brunuri	tind	spre	monocromie,	toate	însumate	

transmițând	dramatismul	poveștii	din	spatele	

personajelor.

	 O	dorință	continuă	de	a	nu	se	cantona	

într-un	 stil,	 de	 a	 experimenta	 noi	 formule	

plastice	 l-au	 condus	 la	 adoptarea	 unei	

maniere	nonfigurative	evidențiate	în	lucrările	

grupate	 în	 cea	 de-a	 doua	 cameră,	 cea	 a	

Mileniului	III.

	 Construcțiile	abstracte,	suprafețe	ce	par	

decupate	dintr-o	textură	infinită,	tandemurile	

Vis	 de	 Aur-Mașina	 Timpului,	 Vis	 de	 Argint-

Iarna	vrajbei,	Vis	de	Aramă-Căderea	Îngerilor	

sunt	lucrări	pline	de	tâlcuiri	metaforice,	ce	au	

la	 bază	 ideea	 conform	 căreia	 poți	 să	 faci	

același	 lucru,	 dar	 să	 fie,	 de	 fapt,	 lucruri	

diferite.	Jocul	texturilor	pe	care	suprapunerile	

de	 culoare	 le	 unifică	 și	 le	 ascund	 în	 același	

timp	concretețea,	arcele	de	ceas,	inserțiile	de	

foiță	 de	 aur,	 cupru	 sau	 argint	 formează	 un	

sistem	 de	 conexiuni	 ce	 prefigurează	 o	 altă	

modalitate	 de	 percepție,	 dezvăluind	 un	

univers	 al	 subconștientului,	 al	 fanteziei,	 al	

mentalului.



	 Discursul	 său	 plastic	 se	 păstrează	 în	
zona	nonfigurativului	și	în	seria	Năvoadelor,	
în	 care	 spațiul	 abstract	 prinde	 consistență	
prin	 inserarea	 acelor	 plase	 ce	 captează	
gânduri le 	 în 	 țesătura	 lor 	 s imbol ică ,	
proiectându-le	 într-o	 desfășurare	 când	
exuberantă,	 când	 ponderată,	 pe	 un	 fundal	
unificator	roșu.

	 Mihai	 Eugen	 Marinescu,	 pe	 întreg	
parcursul	carierei	sale	artistice,	nu	a	renunțat	
să	recurgă	la	mijloacele	caracteristice	graficii.	
În	această	expoziție	alege	însă	să	expună	doar	
câteva	 lucrări,	 reprezentative,	 în	 care,	
îmbinând	 tehnica	 pastelului	 cu	 cea	 a	
acuarelei,	 cu	 o	mare	 siguranță	 a	 gestului	 și	
eliberat	de	constrângerile	unei	 redări	 fidele,	
artistul	 construiește	 acele	 portrete	 în	 tuș,	
pline	 de	 un	 dinamism	 dus	 uneori	 până	 la	
extrem.	El	creează	acele	chipuri	impersonale	
printr-o	 rețea	 de	 linii	 energice	 sau	 prin	
descompuneri,	 lăsând	 ochiul	 să	 recompună,	
ca	în	cazul	Bufonului	trist	sau	al	portretelor,	
scriitura	labirintică.	Suprafețele	sunt	vibrate	
de	un	amestec	de	laviuri	discrete	ce	sudează	
ansamblul 	 într-o 	 atmosferă	 aproape	
monocromă	sau	cu	fine	accente	de	culoare.

	 Așa	 cum	 am	 spus	 și	 la	 începutul	
discursului	 meu,	 expoziția	 artistului	 Mihai	
Eugen	Marinescu	constituie	un	bilanț	al	celor	
peste	40	de	ani	de	manifestări	expoziționale	ce	
pun	 în	 lumină	 contribuția	 pe	 care	 acesta	 a	
adus-o	 artei	 contemporane,	 dar	 ea	 poate	 fi	
privită	 mai	 mult,	 și	 anume	 ca	 o	 deschidere	
către	 alte	 proiecte	 artistice,	 pentru	 că	
activitatea	 artistului	 nici	 pe	 departe	 nu	 se	
încheie	 aici.	 Spirit	 universal,	 care	 știe	 să	
îmbine	calitățile	de	arhitect	cu	cele	de	pictor,	
aflat	 mereu	 într-o	 perpetuă	 căutare	 de	 noi	
mijloace	de	expresie	prin	care	să-și	 ilustreze	
ideile	 care-i	 construiesc	 universul,	 Mihai	
Eugen	 Marinescu	 înclin	 să	 cred	 că	 ne-a	
deschis,	 de	 fapt,	 prin	 această	 expoziție,	 o	
portiță	 către	 Mileniul	 III,	 partea	 a	 doua…	
partea	a	treia…”.

link	video:	https://we.tl/PsHXwxBBd3

https://we.tl/PsHXwxBBd3
https://we.tl/PsHXwxBBd3




INFO 3 Aniversare	arh.	Gheorghe	LEAHU

„O	viață	printre	case	și	culori”
de	Ana	DONȚU

	 Marți,	9	mai,	ora	17.00,	la	Centrul	de	

Cultură	 Arhitecturală	 din	 str.	 Jean	 Louis	

Calderon	 48,	 Uniunea	 Arhitecților	 din	

România	a	celebrat	aniversarea	a	85	de	ani	

ım̂pliniți	de	către	dl	arh.	Gheorghe	LEAHU.

	 Arhitectul	Gheorghe	LEAHU	s-a	născut	

la	 10	 mai	 1932,	 ı̂n	 capitala	 Basarabiei,	

Chi ș in ău-România , 	 ast ăz i 	 Republica	

Moldova.	 Tatăl	 său,	 Theodor	 Leahu	 (1889-

1970), 	 un	 prosper	 om	 de	 afaceri 	 ș i	

proprietar,	era	fiul	lui	Gheorghe	și	al	Olimpiei	

Leahu,	 țărani	 ı̂nstăriți	 din	 satul	 Cegoreni	

(județul	Orhei).

	 Mama,	 Ana	 Leahu	 (1904-1982),	

născută	 Luțcan,	 a	 avut	 talent	 artistic	 și	 a	

publicat	 poezii	 ı̂n	 „Viața	 Basarabiei”.	

Provenea	 dintr-o	 familie	 de	 preoți	 și	

intelectuali,	 din	 satele	 Cucioaia	 și	 Cubolta	

(județul	Bălți).	Bunica	maternă	 a	 viitorului	

arhitect,	 Xenia	 Halippa,	 era	 soră	 a	marelui	

patriot	și	om	de	stat	basarabean	Pantelimon	

Halippa	(1883-1979),	unul	dintre	 făuritorii	

Marii	Uniri	cu	România	de	la	1918.

foto-	Răzvan	HATEA



	 I�n	 prefața	 albumului	 „O	 viață	 printre	

case	și	culori”,	arhitectul	Gheorghe	Leahu	

mărturisește:	 „Alungat	 dintre	 hotarele	

Basarabiei	 în	 care	 m-am	 născut,	 mi-am	

petrecut	 existența	 împletind	 amintirea	

meleagurilor	 strămoșești	 pe	 care	 le-am	

pierdut	cu	dragostea	și	uimirea	pe	care	mi	le-a	

produs	 descoperirea	 României,	 în	 anii	 de	

război,	când	ne-am	refugiat	peste	Prut.	Poate	

că	toți	cei	care	n-au	pierdut	niciodată	locurile	

lor	 de	 baștină	 nu	 prețuiesc	 cât	 prețuiesc	 eu	

onoarea	 pe	 care	mi-a	 făcut-o	Dumnezeu,	 să	

mă	 nasc	 român	 și	 să-mi	 petrec	 toți	 anii	 de	

viață	în	România”.

	 Prof. 	 dr. 	 arh.	 Sorin	 Vasilescu :	

„Memoriile	arhitectului	Leahu	sunt	o	fericită	

ocazie	 de	 a	 intra	 în	 intimitatea	 unui	 artist,	

care	are	o	veritabilă	profesiune	de	credință:	

arhitectura,	dar	o	arhitectură	așezată	pe	un	

piedestal	 care	 este,	 de	 fapt,	 altarul	 culturii.	

Citindu-i	 memoriile	 nu	 îi	 facem	 autorului	 o	

onoare,	 ci	 întregii	 noastre	 bresle	 i	 se	 face	

onoarea	de	a	cunoaște	în	intimitate	o	devotată	

și	dăruită	personalitate.”



	 Acad.	 Dinu	 C.	 Giurescu : 	 „Avem	

exemplul	pe	care	ni-l	dă	arhitectul	Gheorghe	

Leahu.	Când	ai	o	temeinică	pregătire,	când	ai	

har	și	dăruire,	 izbutești	 să	creezi,	chiar	și	 în	

condiții	neprielnice.	Dai	astfel	un	înțeles	major	

propriei	 tale	 vieți	 și	mergi	 înainte	 odată	 cu	

neamul	tău.”

	 Critic	de	artă	Adrian	Silvan	Ionescu:	

„ M e r g â n d 	 p e 	 u rm e l e 	 u n o r 	 a r t i ș t i	

documentariști	de	prestigiu	ai	secolului	al	XIX-

lea,	 deprinzându-le	 stilul	 concis	 al	 notației	

rapide,	în	creion	și	acuarelă,	Gheorghe	Leahu	

a	 creat	 o	 istorie	 în	 imagini	 a	 Bucureștilor,	

demnă	 continuare	 a	 albumelor	 și	 planșelor	

disparate	create	de	Michel	Bouquet,	Charles	

Doussault , 	 Amadeo	 Preziosi 	 ș i 	 Carol	

Szatmari.”

	 Scr i i tor 	 Alex 	 Ște fănescu : 	 „ În	

acuarelele	lui	Gheorghe	Leahu,	Capitala	arată	

așa	 cum	 arată	 după	 o	 ploaie	 de	 vară,	 când	

izbucnește	 soarele	 și	 totul	 strălucește	 de	

prospețime.	 O	 exuberanță	 a	 formelor,	 un	

preaplin	 de	 culoare	 și	 lumină	 tind	 să	

transforme	 fiecare	moment	din	 viața	 străzii	

într-o	sărbătoare.”

	 Informații	preluate	de	pe	site-ul	revistei	

„Arhitectura”.



INFO 4 EXPOZIȚIA	„RESTAURATORI	ROMÂNI:	

ARHITECTUL	ȘTEFAN	BALȘ”	
de	Ana	DONȚU

	 În	perioada	20	aprilie-7	mai	2017,	
la	Centrul	de	Cultură	Arhitecturală,	strada	

Jean	Louis	Calderon,	nr.	48,	București,	a	fost	

prezentată	expoziția	„Restauratori	români:	

arhitectul	 Ștefan	 Balș	 (1902-1994)”,	

rea l i za t ă 	 de 	 Ins t i tu tu l 	 Na ț i ona l 	 a l	

Patrimoniului	 ın̂	cadrul	proiectului	cultural	

cu	 același	 nume,	 finanțat	 de	 Uniunea	

Arhitecț i lor	 din	 România	 din	 fondul	

„Timbrul	Arhitecturii”	ın̂	anul	2016,	pentru	a	

aduce	 ın̂	 actualitate	 opera,	 dar	 și	 a	 evoca	

personalitatea	 arhitectului	 Ștefan	 Balș,	

considerat	 unul	 dintre	 cei	 mai	 importanți	

reprezentanți 	 ai 	 școlii 	 românești 	 de	

restaurare.

	 Expoziția	 ilustrează,	 prin	 documente	

de	arhivă	edite	și	inedite,	activitatea	majoră	

din	 domeniul	 restaurării	 monumentelor	

istorice	desfășurată	pe	parcursul	a	peste	șase	

decenii	de	cel	mai	important	reprezentant	al	

școlii	 românești	 de	 restaurare,	 arhitectul	

Ștefan	Balș.

	 Vernisajul	 a	 avut	 loc	 joi,	 20	 aprilie	

2017,	ora	17.00.	

Janos
foto&video: R.HATEA, L.MIHĂESCU



	 Domnul	 arhitect	 Gheorghe	 SION	 a	

moderat	discuțiile	din	cadrul	vernisajului	și	a	

vorbit	pe	scurt	despre	felul	ın̂	care	arhitectul	

Ștefan	BALȘ	vedea	problema	restaurării:	„În	

restaurare	 nu	 există	 monumente	 mai	

importante	sau	mai	puțin	importante.	Chiar	și	

atunci	când	s-au	pierdut	părți	importante	din	

substanța	originară,	monumentul	este	definit	

ca	 operă	 spațială	 participantă	 la	 realitatea	

din	jur.	Restaurarea	monumentelor	nu	poate	fi	

efectuată	 decât	 în	 echipă.	 Întocmirea	

proiectului	de	restaurare	presupune	o	muncă	

grea,	mult	diferită	de	întocmirea	obișnuitelor	

proiecte	 de	 arhitectură,	 în	 care	 primează	

aportul	creației	personale”.	

link	video:	https://we.tl/TdwEX7mReV

	 La	vernisaj	 a	 fost	prezent	nepotul	 lui	

Ștefan	 BALȘ,	 dl	 PANAIT:	 „Sunt	 puțin	 cam	

tânăr	ca	să	vă	spun	câte	ceva	despre	unchiul	

meu.	Singurele	amintiri	pe	care	le	mai	am	sunt	

legate	de	familie.	Era	un	om	extrem	de	blând	și	

foarte	deschis,	extraordinar	de	cald	cu	toată	

lumea.	Nu	aș	putea	să	vă	spun	nimic	despre	

activitatea	profesională,	 fiind	mult	prea	mic	

atunci”.

link	video:	https://we.tl/Y47FsnXviF



	 A c a d e m i c i a n u l 	 R ă z v a n	

THEODORESCU	este	unul	dintre	cei	care	l-

au	 cunoscut	 personal	 pe	 Ștefan	 BALȘ:	 „Am	

avut	privilegiul	de	a-l	fi	cunoscut	pe	cel	care	

este	incontestabil	cel	mai	mare	restaurator	pe	

care	l-a	avut	cultura	românească	-	un	om	de	o	

eleganță,	de	o	discreție,	de	un	rafinament	care	

cu	greu	pot	 fi	redate	 în	cuvinte.	Vreau	să	vă	

felicit	pentru	acel	afiș,	care	poartă	imaginea	a	

ceea	ce	mulți	dintre	noi	consideră	a	fi	opera	de	

căpetenie	a	acestui	mare	restaurator,	care	a	

făcut	atâtea	opere	esențiale.	Vreau	să	vă	spun	

că	 unul	 dintre	 marii	 istorici	 ai	 arhitecturii	

europene,	vizitând	Hureziul,	mi-a	spus	că	este,	

în	opinia	sa,	unul	dintre	siturile	continentului	

cel 	 mai 	 b ine 	 restaurate . 	 A 	 perceput	

rafinamentul	cu	care	Ștefan	BALȘ	a	lucrat”.

link	video:	https://we.tl/TdwEX7mReV

	 Dl	POLISTU:	„Am	venit	aici	ca	să	aduc	

un	omagiu	arhitectului	Ștefan	BALȘ	cu	ocazia	

aceasta.	 Mă	 bucură	 fiecare	 emisiune	 sau	

manifestare	dedicată	lui.	Dacă	e	să	discutăm	

opera	lui	Ștefan	BALȘ,	putem	discuta	despre	

Horezu.	Despre	aceasta	putem	vorbi	mai	bine	

de	o	săptămână,	deoarece	acolo	s-a	gândit	și	s-

a	răzgândit,	și,	în	final,	a	făcut	doar	scările	de	

acces	spre	etaje.	Am	avut	ocazia	să	lucrez	pe	

urmele	 lui	 Ștefan	 BALȘ	 la	 Horezu,	 dar	 și	 la	

Arbore, 	 acolo	 f i ind	 Gyr	 ANTONESCU,	

apropierea,	prietenia	și	colaborarea	dintre	cei	

doi	mari	 arhitecți	 a	 dus	 și	 la	 opere	 de	 tipul	

acesta,	cum	este	Neamțu'”.

link	video:	https://we.tl/Y47FsnXviF



	 Arhitecta	Anca	FILIP,	coordonatoarea	

proiectului	 „Restauratori	 români”,	 a	 spus	

următoarele	 despre	 expoziție:	 „Ciclul	 de	

expoziții	din	cadrul	proiectului	a	fost	deschis,	

la	 Casa	 Artelor	 din	 Timișoara,	 la	 începutul	

lunii	septembrie	2016,	când	a	fost	evidențiată	

activitatea	 arhitectului	 Ion	 D.	 Traianescu	 -	

autorul	 proiectului	 Catedralei	Mitropolitane	

din	Timișoara	și	a	arhitectului	Horia	Teodoru.	

Cel	 de-al	 treilea	 proiect	 a	 fost	 dedicat	

arhitectului	 Ștefan	 Balș,	 care	 este	 cel	 mai	

important	reprezentant	al	școlii	românești	de	

restaurare,	 arhitectul	 care	 și-a	 dedicat	 mai	

mult	 de	 60	 ani	 din	 viață	 cercetării	 și	

restaurării	monumentelor	istorice.	Panourile	

expoziției	 ilustrează	 o	 parte	 din	 cele	 mai	

importante	 restaurări	 datorate	 lui	 Ștefan	

Balș,	realizată	cu	documente	aflate	în	arhiva	

Institutului	Național	al	Patrimoniului,	planșe	

din	proiectele	de	restaurare,	memorii,	devize,	

note	de	șantier	și	fotografii.	Sunt	multe	biserici	

și	mănăstiri	ortodoxe	pentru	că	ele	reprezintă	

cel	 mai	 mare	 fond	 de	 monumente	 istorice	

medievale,	care	s-a	păstrat	până	în	ziua	de	azi,	

precum	 ctitoriile	 lui	 Ștefan	 cel	 Mare,	 Petru	

Ra r e ș , 	 Ma t e i 	 B a s a ra b , 	 Co n s t a n t i n	

Brâncoveanu.	 Aceste	monumente	medievale,	

care	 fuseseră	 multe	 dintre	 ele	 mutilate	 și	

transformate	 în	 secolul	 al	 XIX-lea	 și-au	

recăpătat	 imaginea	 de	 origine	 și	 gloria	 de	

altădată	 datorită	 activității	 arhitectului	

restaurator	Ștefan	Balș”	.

link	video:	https://we.tl/grP7wOJuj0





INFO 5 Întâlnire	cu	Mircea	DIACONU
de	Ana	DONȚU

	 Europarlamentarul 	 ș i 	 actorul	

Mircea	Diaconu	a	fost	marți,	9	mai,	la	Sibiu,	

ın̂	cadrul	Turului	României	-	Ediția	2017.	

Acesta	s-a	ın̂tâlnit	cu	prietenii	și	susținătorii	

s ă i , 	 p recum	 ș i 	 cu 	 reprezentan ț i 	 a i	

autorităților	locale,	cu	care	a	purtat	discuții	

cu	 privire	 la	 diverse	 teme	 de	 actualitate,	

aflate	ın̂	atenția	Parlamentului	European.	

	 Traseul	 europarlamentarului	 Mircea	

Diaconu	 include	 localități	 ı̂n	 care	 există	

obiective	 de	 patrimoniu	 aflate	 ın̂	 suferință,	

selectate	 dintre	 cele	 semnalate	 pe	 site-ul	

Harta	Patrimoniului	Rănit,	 proiect	 lansat	

de	Mircea	Diaconu	ın̂	luna	mai	2015,	pentru	a	

atrage	 atenția	 cu	 privire	 la	 necesitatea	

salvării	patrimoniului	cultural	românesc.	

	 I�ntâlnirea	de	la	Sibiu	a	avut	loc	marți,	

de	la	ora	17.00,	la	Amber	Cafe,	Am	Ring	Hotel,	

Piața	Mare,	nr.	14.	

foto&video	-	arh.	Mircea	ȚIBULEAC



	 Prima	ediție	a	făcut	turul	României	ın̂	

primăvara	anului	2014,	când	Mircea	Diaconu	

a	parcurs	aproape	5.400	km,	timp	de	22	de	

zile,	 pentru	 a	 se	 ın̂tâlni	 cu	 simpatizanții	 și	

susținătorii	 săi	 care	 au	 semnat	 pentru	 a-și	

d e p u n e 	 c a n d i d a t u r a 	 l a 	 a l e g e r i l e	

europarlamentare.	I�n	2015,	Mircea	Diaconu	

a	refăcut	călătoria	prin	țară	pentru	a	discuta	

despre	 activitatea	 sa	 ı̂n	 forul	 legislativ	

european	și	despre	probleme	care	se	aflau	ın̂	

atenția	cetățenilor.	Ediția	din	2016	a	turului	

nu	a	avut	loc,	europarlamentarul	nedorind	să	

interfereze	 cu	 activitățile	 electorale	 ale	

candidaților	 angrenați	 ın̂	 campania	 pentru	

alegerile	locale.

I�n	 Parlamentul	 European,	 Mircea	 Diaconu	

ı̂ndeplinește	 funcția	 de	 vicepreședinte	 al	

Comisiei	pentru	Cultură	și	Educație	(CULT),	

funcție	ın̂	care	a	fost	reales	ın̂	ianuarie	2017,	

fiind	 propus	 din	 nou,	 ca	 independent,	 din	

partea	 grupului	 ALDE	 din	 Parlamentul	

European,	 al	 cărui	 membru	 este	 de	 la	

ın̂ceputul	mandatului	de	europarlamentar.	

Mircea	Diaconu	a	lansat	pe	site-ul	personal	

acest	proiect	dedicat	cunoașterii,	promovării	

și,	ın̂deosebi,	salvării	patrimoniului	cultural	

românesc.



	 Site-ul	www.mirceadiaconu.ro	pune	la	

dispoziția	 utilizatorilor	 ın̂registrați	 o	 hartă	

interactivă,	pe	care	vor	putea	plasa	diverse	

obiective	propuse	pentru	a	fi	avute	ın̂	atenție,	

precum	și	o	platformă	de	discuții,	destinată	

schimburilor	 de	 opinii,	 idei	 și	 propuneri	

pentru	 ı̂mbunătățirea	 stării	 sau	 salvarea	

patrimoniului	 „rănit”	 -	 clădiri,	monumente,	

obiceiuri	sau	meșteșuguri	tradiționale	etc.

	 Participanții	la	proiect	sunt	ın̂demnați	

să	identifice	ın̂	teren	și	să	raporteze,	cu	texte	

și	 fotografii	 convingătoare,	 obiectivele	 de	

patrimoniu	care	le	atrag	atenția,	să	se	implice	

ın̂	 discuții	 pe	 pagina	 individuală	 a	 fiecărui	

obiectiv,	să	ın̂cerce	să	strângă	cât	mai	mulți	

susținători	 pentru	 cauza	 respectivă	 și	 să	

organizeze	ın̂tâlniri	cu	membrii	comunității	

locale	interesați	de	subiect.

	 „Utilizatorii	care	vor	aduna	susținători	

pentru	obiectivele	raportate	vor	primi	sprijin	

pentru	 popularizarea	 cauzei	 și	 asistență	 în	

întocmirea	 de	 proiecte	 prin	 accesarea	

fondurilor	 europene",	 mărturisește	 Mircea	

Diaconu.

link	video:	https://we.tl/Cw11Zp39Kb

https://we.tl/Cw11Zp39Kb
https://we.tl/Cw11Zp39Kb


INFO 6 Balul	arhitecților	români
d e 	 a r h . 	 M i r c e a 	 Ț I B U L E AC
foto&video	-	arh.	Mircea	ȚIBULEAC

	 Seara	 zilei	 de	 11	 mai	 a	 ı̂nsemnat	

pentru	 organizatorii	 balului	 „ultima	 linie	

dreaptă”	 a	 pregătirilor.	 Așa	 i-am	 găsit,	

imediat	după	sosirea	mea	ın̂	Cluj,	punând	la	

punct	ultimile	detalii.	Ce	m-a	surprins	ın̂	mod	

plăcut,	din	primul	moment,	a	fost	amestecul	

generațiilor,	dar	 și	 al	 apartenenței.	La	Cluj-

Napoca,	membrii	UAR	și	OAR,	tineri	și	mai	ın̂	

vârstă,	au	făcut	front	comun	ın̂	organizarea	

evenimentului,	 urmărind	 ca	 totul	 să	 iasă	

bine,	fiindcă	aveau	convingerea	că,	dacă	va	fi	

foarte	bine,	nimeni	nu	se	va	supăra.	

	 Am	 făcut	 cunoștință	 cu	 soții	 Dana	 și	

Ionuț	JULEAN,	care	montau	de	zor	expoziția	

„Patrimoniul	Familiei	Banffy”,	pe	panourile	

care	erau	intercalate	ın̂tre	cele	două	șiruri	de	

stâlpi	care	bordau	gangul	de	acces	ın̂	curtea	

palatului.

	 Pentru	cei	care	nu	au	aflat	 ın̂că,	balul	

urma	 să	 se	 desfășoare	 ın̂	 curtea	 Palatului	

Banffy	din	 centrul	 Clujului,	 actualul	Muzeu	

de	Artă.	Obiectivul	a	fost	ales	special	pentru	a	

trage	cu	această	ocazie	un	semnal	de	alarmă	

asupra	 necesității	 restaurării	 de	 urgență	 a	

acestui	 obiectiv,	 care	 ı̂mpreună	 cu	 alte	

monumente,	 aparținând	 patrimoniului	

național	 construit,	 necesită	 intervenții	

urgente	 pentru	 restaurarea	 și	 conservarea	

lor.

Inaugurat	în	26	februarie	1891



	 Revenind	 la	 ce	 se	 ı̂ntâmpla	 ı̂n	 acea	

seară	 legat	de	amestecul	de	generații,	 l-am	

ın̂tâlnit	la	muncă	pe	vicepreședintele	Filialei	

UAR	 Cluj , 	 Mihai	 RACU,	 cot	 la	 cot	 cu	

președintele	 OAR	 Transilvania,	 colegul	 și	

prietenul	meu,	Szabolcs	GUTTMAN.	Pe	lângă	

montarea	 expoziției,	 cea	 mai	 importantă	

misiune	 din	 acea	 seară	 era	 definitivarea	

sistemului	 de	 iluminat	 arhitectural	 care	

urma	să	pună	ın̂	valoare	atât	fațada	palatului,	

cât	și	turnul	bisericii	de	vizavi,	care	se	ridica	

semeț,	 ı̂mpungând	 cu	 fleșa	 sa	 ascuțită	

ın̂tunericul	nopții,	care	se	lăsase	deja	bine	de	

tot,	 favorizând	 efectele	 luminilor	 mereu	

schimbătoare,	ın̂tr-un	joc	de	umbre	și	culori	

aruncate	pe	elementele	fațadelor.



	 I�ntrerup	 poezia	 jocului	 de	 lumini	 și	

farmecul	pregătirilor	de	ultim	moment,	care	

ım̂i	aduceau	aminte	de	nopțile	albe	petrecute	

ın̂	școală	la	predările	de	proiect,	intercalând	

o	 poveste.	 Pentru	 că	 o	 parte	 din	 cititorii	

buletinului	informativ	nu	sunt	arhitecți,	dar	

și	pentru	că	unii	dintre	colegii	noștri	nu	sunt	

la	 curent	 cu	 istoria	 Balului,	mă	 gândesc	 că	

este	util	să	o	expun	ın̂	rândurile	ce	urmează.

	 I�ncep	cu	un	fragment	din	preambulul	

regulamentului	 de	 organizare	 a	 balului,	

ın̂tocmit	de	dna	arh.	Casandra	ROȘU	și	dl	arh.	

Pavel	POPESCU,	numiți	 ın̂	 ședința	de	 senat	

din	16	decembrie	2016	să	coordoneze	și	să	

organizeze	Balul:

	 De	ce	Balul	Arhitecților	Români	?!

	 Balul	 Arhitecților	 Români	 este	 un	

eveniment	anual	care	celebrează	arhitectura,	

fiind	 totodată	 o	 tradiție	 de	 peste	 un	 secol,	

lansat	 în	 1891,	 anul	 înființării	 Societății	

Arhitecților	din	România	(	SAR	),	când	24	de	

arhitecți	 au	 decis	 înființarea	 propriei	 lor	

organizații	 profesionale,	 primul	 președinte	

ales	 fiind	Alexandru	Orascu,	 în	acel	moment	

fiind	rectorul	Universității	din	București.

	 Balul	este	un	eveniment	socio	–	cultural,	

reunind	anual	arhitecți	din	toată	țara	ce-și	pot	

mă r t u r i s i , 	 în t r - un 	 cad ru 	 d eo s eb i t ,	

solidaritatea	 de	 breaslă 	 ș i 	 valoroase	

personalități	 ale	 culturii	 românești,	membri	

ai	Alianței	Nationale	a	Uniunilor	de	Creatori	(	

ANUC	).	

Dana	și	Ionuț	JULIAN
Adriana	 TĂNĂSESCU



	 Balul	a	devenit,	pentru	câteva	zile,	acolo	unde	se	desfășoară,	un	loc	și	un	prilej	de	întărire	

a	relațiilor	dintre	arhitecții	dornici	de	comunicare,	de	socializare,	de	cunoaștere	reciprocă	și	a	

noului	din	domeniul	arhitecturii,	restaurarilor	și	urbanismului,	dezvoltarea	„	simțămintelor	de	

confraternitate	”,	de	cunoaștere	a	instituțiilor	orașului	despre	existența,	trăirile	și	importanța	

Uniunii	Arhitecților	din	România	sub	toate	aspectele	ei	socio-culturale.	

	 Avem	 datoria,	 obligația,	 dar	 și	 bucuria	 de	 a	 păstra	 vie	 existența	 noastră	 prin	

desfășurarea	acestor	evenimente,	pentru	noi,	dar,	și	mai	prețios,	pentru	a	respecta	memoria	

înaintașilor	noștri,	cei	de	la	1891,	precum	și	a	celorlalți	ce	au	continuat	în	anii	de	după	1891,	a	

celor	ce,	permanent,	generație	după	generație,	ne-au	cultivat	arta	pentru	care	ne-am	pregătit,	

cu	pasiunea	ei,	dar	și	cu	moralitatea	fără	de	care	arta,	în	general,	nu	poate	exista.

Relatarea	evenimentului.

	 Până	acum	s-a	respectat	principiul	ultimei	sâmbete	din	luna	februarie	ca	să	semene	cu	

cea	 de	 26	 februarie	 1891.	 	Asta	 era	 posibil	 atunci,	pentru	 că	arhitecții	 acelui	 an	 veneau,	

aproape	cu	toții,	din	centrul	Bucureștiului,	cu	trăsura,	până	la	....	BAL	și	retur.	Spre	exmplu:	în	

1916	din	126	de	arhitecți	116	erau	din	București	și	doar	10	din	restul	țării;	în	1931	din	192	

arhitecți	160	erau	din	București,	iar	din	ceilalți	32	erau	din	țară,	dar	și	din	Bulgaria,	Londra,	

Roma.	

	 Astăzi,	ținând	cont	că	distanțele	de	la	Iași,	Cluj,	Oradea,	Timișoara,	Arad	sunt	de	peste	

500	km,	apoi	Constanța,	Turnu	Severin,	Tulcea,	Brașov	sunt	la	aproximativ	350	km,	celelalte	

ceva	mai	jos,	deplasarea	se	face	cu	riscuri	mari,	ce	duc	la	renunțare,	tocmai	din	cauza	timpului	

nefavorabil	al	lunii	februarie.	În	acest	sens,	am	preluat	ideea	doamnei	președinte	a	UAR,	Ileana	

Tureanu	și	propunem	a	doua	sâmbătă	din	luna	aprilie,	decalarea	făcându-se	numai	în	funcție	

de	eventuala	suprapunere	cu	Sfintele	Paști	sau	altă	zi	importantă	în	calendarul	ortodox.	

Scurt	istoric

	 Balul	Arhitecților	 este	un	 eveniment	anual	 cu	o	 tradiție	de	peste	125	de	ani.	Acesta	

celebrează	înființarea	Societății	Arhitecților	Români	în	anul	1891.	În	mod	tradițional,	Balul	

Arhitecților	 este	 un	 eveniment	 al	 Uniunii	 Arhitecților	 din	 România,	 dar	 este	 organizat	

întotdeauna	 împreună	 cu	 Ordinul	 Arhitecților	 din	 România,	 marcând	 unitatea	 breslei	

arhitecților.

	 Evenimentul	și-a	propus	întotdeauna	să	fie	mai	mult	decât	o	sărbătoare	a	breslei.	Este	un	

moment	în	care	organizațiile	arhitecților,	prezențe	de	multe	ori	discrete,	mai	puțin	vizibile	în	

spațiul	public,	doresc	să	se	deschidă	către	publicul	 larg.	Este	un	moment	 în	care	arhitecții	

doresc	să	expună	publicului	problemele,	realizările,	aspirațiile	breslei.



	 Pe	parcursul	istoriei	sale,	Balul	Arhitecților	și-a	luat	rolul	de	a	enunța	poziția	comună	a	

breslei	 în	 privința	 unor	 probleme	 de	 interes	 larg	 precum	 protecția	 patrimoniului,	 starea	

spațiului	 public,	 statutul	 arhitectului,	modul	 de	 dezvoltare	 a	 orașelor	 și	 satelor,	 calitatea	

arhitecturii	din	România.	Astfel,	la	Balul	Arhitecților	din	2008	ce	a	avut	loc	la	Cluj-Napoca	și	

desfășurat	la	finalul	boom-ului	imobiliar	din	perioada	2004	–	2008,	a	fost	enunțată	Declarația	

de	la	Cluj	pentru	o	alta	calitate	a	spațiului	si	a	vieții,	elaborată	de	Ordinul	Arhitecților	din	

România.

	 Acesta	a	declarat	arhitectura	ca	fiind	de	interes	public	și	condiție	fundamentală	pentru	o	

viață	de	calitate	și	critica	modul	haotic	în	care	s-au	dezvoltat	marile	orașe	din	România	la	

începutul	anilor	2000.	Balul	Arhitecților	din	2011	ce	a	avut	loc	la	Sinaia	și-a	propus	să	discute	

situația	spațiului	public	din	România	aflat	în	stare	de	asediu	din	partea	puterii	politice	sau	

economice.

	 În	2017,	Balul	Arhitecților	își	propune	din	nou	să	fie	mai	mult	decât	o	petrecere	a	breslei.	

Sub	titulatura	de	S.O.S.	Patrimoniu	și	desfășurat	la	Palatul	Banffy,	cel	mai	important	palat	

baroc	urban	din	România,	aflat	în	pericol	din	cauza	retrocedării,	Balul	Arhitecților	își	propune	

să	tragă	un	semnal	de	alarmă	privind	starea	patrimoniului	construit	din	România	și	a	calității	

politicilor	privind	patrimoniul,	înainte	de	anul	2018,	Anul	European	al	Patrimoniului.

12	mai	2017	EXCURSIA

	 Excursia	a	fost	oferită	participanților	de	către	CESAROM,	producător	de	plăci	ceramice	

cu	o	lungă	istorie,	marcată	de	produse	inovatoare,	cum	ar	fi	gresia	cu	relief,	vizibilă	și	astăzi	

ın̂	Gara	de	Nord	și	ın̂	majoritatea	stațiilor	de	

metro	 din	 București	 .	www.cesarom.ro

Deplasarea	 am	 făcut-o	 cu	 două	 autocare,	

beneficiind	 de	 un	 ghid	 profesionist	 și	 de	

materiale	documentare.

	 10:00	–	11:30	 	Vizita	 la	Fabrica	de	

plăci	ceramice

	 Pentru	a	câștiga	timp,	de	la	urcarea	ın̂	

autocar,	 ghidul	 nostru,	 nimeni	 alta	 decât	

colega	 noastră	 Dana	 JULEAN,	 pe	 care,	 cu	 o	

seară	ın̂ainte,	o	ın̂tâlnisem	la	Palat,	aranjând	

expoziția, 	 ne-a	 citit 	 regulamentul	 de	

protecția	muncii.	Prima	regulă	era	să	purtăm	

echipamentul	 de	 protecție,	 adică	 o	 vestă	

reflectorizantă	 cu	 care	 am	 fost	 imediat	

echipați	 cum	 am	 coborât	 din	 autocar	 ı̂n	

curtea	fabricii.	Noi	am	primit	veste	galbene,	

iar	 ı̂nsoțitorii	 noștri,	 delegați	 din	 partea	

fabricii,	veste	oranj.	

http://www.cesarom.ro


	 Am	fost	invitați	să	vizităm	cea	mai	nouă	

și	 modernă	 linie	 de	 fabricație	 inaugurată	

anul	 trecut,	 fiind	 la	 nivel	 de	 performanțe,	

similare	 cu	 cele	 mai	 moderne	 linii	 de	

producție	pe	plan	mondial.		Cu	ajutorul	ei,	se	

produc	peste	4,5	milioane	de	metri	pătrați	de	

gresie	 porțelanată.	 Am	 fost	 invitați	 să	 ne	

ım̂părțim	 ın̂	 patru	 grupuri,	 care	 urmau	 să	

viziteze	 incinta,	 având	 fiecare	 un	 ın̂soțitor,	

care	să	ne	dea	explicații	pe	parcursul	vizitei.

12:00–14:00	Vizita	la	Salina	DURGĂU-TURDA

	 Obiectivul	 se	 află	 ı̂n	 administrarea	
Consiliului	Local	Turda.	A	fost	obiectul	unui	
program	PHARE	2005,	investiție	ın̂cepută	ın̂	
ianuarie	 2008	 și	 finalizată	 ı̂n	 decembrie	
2009.	 Am	 pornit	 vizita	 asistați	 de	 un	 ghid	
specializat,	 care	 ne-a	 anunțat	 că	 cei	 care	
suferă	de	inimă,	au	stand-uri	sau	bypass,	ar	
trebui	să	renunțe.	Prima	etapă	de	coborâre	
până	 la	lift	este	alcătuită	din	150	de	trepte.	
Traseul	 include	 galeria	 de	 transport	 Franz	
Josif	ın̂	lungime	totală	de	917	m,	construită	
ın̂tre	1853	și	1871,	cu	scopul	de	transport	al	
sării	pe	orizontală,	până	la	celălalt	capăt	al	ei	
care	se	află	ın̂	apropierea	centrului	orașului	
Turda.



	 Se	bănuiește	că	de	aici	se	extrage	sare	

de	pe	vremea	romanilor,	dar	prima	atestare	a	

fost	ın̂	anul	1271,	când	cavalerii	Teutoni	erau	

plătiți	ın̂ 	sare,	de	unde	se	spunea	că	sarea	de	

aici	era	aurul	alb	al	Transilvaniei.	De	la	Turda	

nu	 se	 mai	 extrage	 sare	 din	 1932,	 când	 au	

apărut	 mine	 concurente,	 cum	 ar	 fi	 Ocna	

Mureș	 și	Ocna	Dej,	 care	exploatau	sarea	cu	

explozibil,	 având	 o	 productivitate	 de	 7	 ori	

mai	mare	 față	 de	metoda	manuală,	 folosită	

aici.	

	 I�n	 timpul	 celui	 de-al	 doilea	 război	

mondial,	 mina	 a	 fost	 folosită	 ca	 adăpost	

antiaerian.	Din	 1950	până	 ın̂	 1992,	mina	 a	

fost	folosită	ca	depozit	de	brânză,	după	care,	

ne	spune	ghidul,	că	exploatează	buzunarele	

turiștilor,	ceea	ce	e	mult	mai	profitabil,	decât	

dacă	ar	exploata	sarea.



	 Mina	este	ventilată	natural,	 având	un	

curent	 de	 aer	 care	 circulă	 cu	 0,2	 m/sec.,	

producând	ın̂	partea	de	sus	a	galeriei	alveole.	

I�n	 timpul	 verii	 se	 produce	 un	 fenomen	 de	

condens,	provocând	scurgerea	 sării	 la	baza	

peretelui,	 unde,	 ın̂tâlnind	 un	 curent	 de	 aer	

mai	rece,	se	recristalizează,	având	aspect	de	

pulbere	albă.

	 Din	galerie,	am	fost	invitați	să	intrăm	ın̂	

camera	ecourilor.	Exploatarea	acestei	zone	a	

ın̂ceput	ın̂	jurul	anului	1740	și	s-a	terminat	ın̂	

1900.	 Mina	 are	 forma	 de	 clopot,	 cu	 o	

adâncime	de	115	m,	un	diametru	de	67	m	și	o	

ın̂ălțime	de	87	m.	

	 Datorită	formei	de	clopot	și	faptului	că	

nu	comunică	cu	nicio	altă	ın̂căpere	din	salină,	

acolo	 se	 poate	 auzi	 un	 ecou	 cu	 până	 la	 16	

repetări.	 Am	 făcut	 experiențe	 strigând	 toți		

„ta-ta”	 sau	 bătând	 ı̂mpreună	 din	 palme	 o	

singură	dată.	Se	pare	că	performanța	noastră	

nu	s-a	ridicat	decât	până	la	8	repetiții.

	 Următoarea	 oprire	 am	 făcut-o	 ın̂tr-o	

sală	mare,	unde	trona	un	dispozitiv	sofisticat	

din	 lemn	 de	 brad,	 singurul	 care	 rezistă	 ın̂	

mediul	salin.	Aflăm	de	la	ghid	că	este	„mașina	

de	 extracție	 construită	 în	 1881,	 mică	 în	

Europa,	 deoarece	 este	 singura	 care	 este	

amplasată	pe	locul	unde	a	fost	pusă	inițial.	Ea	

are	patru	brațe,	 fiecare	având	 înhămat	câte	

un		cal.	Pusă	în	mișcare,	acționa	scripeții	care	

ridicau	sacii	cu	sare,	când	un	sac	gol	cobora,	

altul	 plin	 urca.	 Dintr-o	 singură	 rotire,	 se	

ridicau	500	kg	de	sare.	



	 Sacii	erau	făcuți	din	piele	de	bivol.	Caii	

care	 lucrau	 la	 salină	aveau	o	poveste	 tristă,	

deoarece,	după	două	săptămâni,	orbeau,	iar,	

după	 șase,	 refuzau	 să	 mai	 mănânce.	 Din	

această	 cauză,	 se	 foloseau	 cai	 bătrâni	

furnizați	de	cavaleria	austro-ungară”.

	 Minerii	 care	 lucrau	 la	 Turda	 erau	

oameni	 liberi,	 nu	 prizonieri,	 motiv	 pentru	

care	mina	se	cheamă	salină	și	nu	ocnă.	Lucrau	

pe	un	contract	care	ın̂cepea	de	Sânziene	și	se	

termina	ın̂	anul	următor,	la	aceeași	dată.	Dacă	

doreau , 	 pu teau 	 s ă - ș i 	 p re lungeasc ă	

contractul.	Erau	foarte	prost	plătiți	ın̂	florini,	

unul	 pe	 lună,	 doisprezece	 pe	 an,	 mult	 mai	

puțin	 decât	 zilierii	 din	 agricultură.	 Aveau	

avantajul,	ın̂să,	că,	o	zi	pe	an,	tot	ce	extrăgeau	

puteau	 să	 ducă	 acasă	 sau	 să	 schimbe	 cu	

alimente	de	care	aveau	nevoie.

	 După 	 ce 	 am	 coborâ t 	 pe 	 „ scara	

bogaților”,	 am	 făcut	 o	 pauză	 pentru	 alte	

explicații.	 Ne	 aflam	 la	 balconul	 de	 unde	 se	

ve d e a 	 a l t ă 	 m i n ă , 	 n um i t ă 	 Te r e z i a ,	

asemănătoare	 cu	camera	 ecourilor.	 Aceasta	

avea	tot	o	formă	de	clopot,	cu	o	bază	de	75	m,		

120	 ı̂năl țime	 și	 90	 m	 până	 la	 nivelul	

balconului	unde	ne	aflam.	I�n	1857,	minerii	au	

ın̂ceput	 să	 sape	o	nouă	galerie.	După	 ce	au	

ın̂aintat	 27	 m,	 au	 dat	 peste	 o	 veche	 mină	

romană	inundată.	Au	lăsat	să	se	scurgă	toată	

apa	din	mină,	formându-se	cascada	de	sare	și	

lacul	de	 la	bază	 cu	o	 adâncime	 ın̂tre	2	 și	 8	

metri.	



	 La	Turda,	exploatarea	se	făcea	după	un	

standard	ın̂	blocuri	de	50	kg.	Sarea	care	nu	

era	ın̂	parametrii	respectivi,	era	aruncată	ın̂	

lacul	de	la	bază,	unde	apa	a	ajuns	la	saturația	

maximă	 de	 260	 gr/litru.	 Sarea	 care	 nu	 s-a	

dizolvat	a	format	o	insulă	ın̂	mijlocul	lacului.	

	 La	 finalul	 turului	 ghidat,	 am	 ajuns	 ın̂	

mina	Rudolf,	cea	mai	mare	și	spectaculoasă	

ca	 volum,	 având	 o	 adâncime	 de	 40	 m,	 o	

lungime	de	80	m	și	o	lățime	de	50	m.	O	notă	

aparte	 a	 acestei	mine	 sunt	 stalactitele	 care	

cresc	ın̂	fiecare	an	cu	2	cm,	iar,	când	ajung	la	o	

lungime	de	3	m,	se	rup,	din	cauza	greutății.	

I�ntre	 2008	 și	 2010,	 la	 salină	 a	 avut	 loc	 un	

proiect	de	renovare,	care	a	lăsat	ın̂	urmă	un	

lift	panoramic,	un	amfiteatru,	teren	de	sport,	

minigolf,	minibawling	 și	bărcile	de	pe	 lacul	

din	mina	Terezia.

	 Coborârea	se	poate	face	pe	scări	sau	cu	

liftul.	Cine	a	coborât	pe	scări	a	avut	prilejul	să	

vadă	la	fiecare	nivel	inscripționat	anul	ın̂	care	

minerii	 au	 ajuns	 acolo	 cu	 exploatarea.	 Un	

mare	avantaj	a	 fost	schimbarea	unghiurilor	

din	care	am	perceput	mina.	





	 14:00	 -	 15:00	 	 Brunch	 la	 casa	 de	

oaspeți	a	familiei	RAȚIU

	 Recunosc	sincer,	cu	regret,	că	până	 la	

această	 oprire	 ın̂	 circuitul	 nostru,	 oferit	 de	

organizatorii	 Balului,	 uitasem	 complet	 de	

existența	 lui	 Ioan	 RAȚIU,	 personalitate	

remarcabilă,	 care	 animase	 spiritele	 ı̂n	

România,	 la	 ın̂ceputul	 anilor	 90.	Mă	 ın̂treb	

dacă	 este	 vina	 mea	 sau	 a	 faptului	 că,	 de	

atunci,	 de	 la	 trecerea	 lui	 ı̂n	 neființă,	 s-a	

așternut	parcă	o	liniște	de	mormânt.

	 I�n	fapt,	trecerea	lui	Ion	RAȚIU,	chiar	și	

meteoric ă , 	 pr in 	 etapa 	 de 	 ı̂ nceput 	 a	

democrației	 noastre,	 labile	 și	 astăzi,	 am	

constatat	că	a	lăsat	urme	concrete.	Ne	aflam	

ın̂	acel	moment	ın̂tr-un	loc	fermecător	și	plin	

de	 amintiri	 concrete,	 fiind	 ı̂ntâmpinați	 cu	

vădită	bucurie	de	ın̂suși	fratele	lui	-	dl	Indrei	

RAȚIU.	Nu	cred	că	a	scăpat	atenției	vreunuia	

dintre	 noi	 modestia	 și	 eleganța	 rezolvării	

f iecărui 	 detaliu	 din	 această 	 incintă .	

Abundența	 vegetației	 și	 combinarea	 ei	 cu	

intervențiile	 constructive	 erau,	 fără	 a	 fi	

explicit	 spuse,	 dovezi	 fără	 posibilitate	 de	

negare	 ale	 obiectivelor	 Centrului	 Rațiu	

pentru	Democrație	(CRD).	



	 Pentru	mine,	ın̂	primul	rând,	și	pentru	

cei	aflați	ın̂	situația	mea,	am	căutat	informații	

și	am	aflat	următoarele:	„Centrul	Rațiu	pentru	

D e m o c r a ț i e 	 e s t e 	 o 	 o r g a n i z a ț i e	

neguvernamenta lă , 	 non-prof i t , 	 care	

promovează	 democrația	 ca	 mod	 de	 viață,	

susținând	 valorile	 și	 comportamentele	

asociate	 participării	 publice,	 dezvoltării	

tinerilor	 și	 aplicării	 practice	 a	 unei	 virtuți	

multiculturale”.

	 Continui 	 informarea	 mea, 	 unde	

altundeva	 decât	 pe	 internet?	 „Inspirat	 de	

experiența	tranziției	la	democrație,	precum	și	

de	viziunea	lui	Ion	Rațiu,	apărător	de	o	viață	al	

democrației,	 CRD	 a	 fost	 gândit	 să	 asigure	 o	

legătură	 între	 practicieni	 și	 membrii	 ai	

comunității	academice,	dând	voce	activiștilor	

și	 transformând	 gândirea	 critică	 într-o	

abordare	practică,	procedurală	a	proiectului.	



	 Structurat	 conceptual	 pe	 patru	 axe	

(încurajarea	cercetării,	promovarea	învăţării,	

informarea	publicului	şi	aplicarea	practică	a	

comportamentelor	 democratice),	 aria	 de	

expertiză	 a	 CRD	 cuprindea:	 participare	

p u b l i c ă 	 ș i 	 i m p l i c a r e 	 c omu n i t a r ă ,	

multiculturalism	 și	 studii	 de	 gen,	 trafic	 de	

persoane	 și	 proiecte	 pentru	 tineri	 (club	 de	

debate , 	 atel ier 	 de 	 teatru , 	 centru 	 de	

voluntariat).”

	 “O	 dată	 cu	 schimbările	 survenite	 în	

România	 și	 cu	profesionalizarea	comunității	

neguvernamentale,	 aria	 de	 interes	 a	 CRD	 a	

devenit	 mai	 aplicată:	 participare	 publică,	

drepturile	 omului	 și	 proiectele	 dedicate	

tinerilor,	 acestea	 din	 urmă	 reprezentând	

interesul	principal	al	CRD	din	2016.	“

	 2004

	 CRD	 este	 fondat	 de	 Indrei	 Rațiu	 cu	

sus ț inerea 	 Raț iu 	 Fami ly 	 Char i tab le	

Foundation	 și	 a	 unor	 membri	 ai	 mediului	

universitar	și	academic	clujean.	CRD	este	activ	

în	 domeniile	 democratizării	 şi	 edificării	

societăţii	civile	prin	programe	şi	proiecte	care	

urmăresc	îmbunătăţirea	participării	civice	în	

sfera	 publică	 şi	 creșterea	 calității	 vieţii	

democratice.

	 2006

	 CRD	 oferă,	 împreună	 cu	 Rațiu	 Family	

Charitable	 Foundation	 și	 Woodrow	 Wilson	

International	Center	for	Scholars,	Premiul	Ion	

Rațiu	pentru	Democrație.	Acesta	recunoaște	și	

încurajează	intelectuali	implicaţi	şi	activişti	în	

efortul	 de	 implementare	 a	 valorilor	 şi	

comportamentelor	 democratice	 în	 părţi	 ale	

lumii	 unde	 manifestarea	 acestora	 este	

incipientă	sau	în	pericol.

	 În	 2005	 Premiul	 Ion	 Rațiu	 pentru	

Democrație	 a	 fost	 acordat	 în	 parteneriat	 cu	

Universitatea	Georgetown.





	 2015

	 CRD	 inaugurează,	 cu	 sprijinul	 Rațiu	

Family	 Charitable	 Foundation,	 Premiul	 Ion	

Raţiu	 pentru	 Jurnalism,	 promovând	 şi	

încurajând	 jurnalismul	 pus	 în	 slujba	

cetățenilor.

	 2016

	 CRD	 reorientează	 activitatea	 ș i	

expertiza	 pe	 plan	 regional	 și	 național	 spre	

implicarea	 tinerilor	 în	 comunitate	 oferind	

resurse	și	creînd	oportunități	pentru	ca	tinerii	

să	 se	 facă	 auziți	 și	 să	 producă	 schimbare	

socială.

	 I�n	 ı̂ncheiere	 vă	 mărturisesc	 că	 sunt	

foarte	 bucuros	 că	 am	 avut	 prilejul	 să	

rememorez	 istoria	 unei	 personalită ți	

marcante,	 a	unui	 om	politic	 cum	a	 fost	 Ion	

RAȚIU,	care	a	revenit	ın̂	țară	după	50	de	ani	de	

exil,	luptând	pentru	libertatea	presei,	absolut	

necesară	unei	democrații	funcționale.	A	avut	

două	 obiective:	 să	 ı̂nființeze	 un	 ziar	 și	 o	

televiziune.	I�n	10	mai	1991,	a	apărut	primul	

număr	 al	 ziarului	 Cotidianul,	 dar	 avizul	

pentru	 deschiderea	 unei	 televiziuni	 nu	 l-a	

primit	niciodată.

	 I�nchei	cu	un	motto,	găsit	pe	pagina	de	

internet,	pe	care	aș	vrea	să	ıl̂	ținem	minte	cu	

toții:	 „Mai	 mult,	 mai	 bine!	 Nu	 aduce	 nici	 o	

critică,	 nici	măcar	 „constructivă”,	 semenului	

tău	 care	 luptă.	 Critica	 ta	 să	 se	 afirme	 prin	

faptă:	fă	mai	mult	și	mai	bine	decât	face	el”.

	 Amănunte	găsiți	pe	link-urile:

http://www.ratiudemocracycenter.org/new/

http://www.ratiudemocracycenter.org/new/

en/ratiu100/

http://www.ratiudemocracycenter.org/new/
http://www.ratiudemocracycenter.org/new/en/ratiu100/
http://www.ratiudemocracycenter.org/new/en/ratiu100/


 15:00	–	16:00	Tur	ghidat	prin	Turda

	 Această	etapă	a	excursiei	a	 trebuit	 să	

fie	scurtată,	deoarece	popasul,	făcut	la	Casa	

RAȚIU,	 s-a	 prelungit	 peste	 timpul	 alocat	 ın̂	

program,	 bineın̂țeles	 ın̂	mod	 justiicat,	 dacă	

ținem	 cont	 de	 atmosfera	 deosebit	 de	

primitoare,	care	ne-a	ın̂tâmpinat	acolo.

	 Am	urcat	ın̂	autocar,	urmând	să	facem	

turul	 ı̂n	 acest	 mod,	 pentru	 a	 reduce	 din	

handicapul	de	timp	pe	care	ıl̂	ın̂registrasem	

până	 atunci.	 Ghid	 ne-a	 fost	 Ionuț	 JULIAN,	

tânărul	nostru	coleg	de	breaslă	și	unul	dintre	

c e i 	 ma i 	 en tuz i a ș t i 	 o rgan i za to r i 	 a i	

evenimentului	 complex	 de	 la	 Cluj,	 care	

includea,	de	fapt,	balul	propriu-zis,	ca	parte	și	

pretext	al	 lui.	Merită	de	precizat	faptul	că	a	

fost	 de	 neoprit,	 adică	 atâtea	 informații	

stăteau	la	rând	ın̂	mintea	sa,	pe	care	urma	să	

le	 auzim,	 ın̂cât	 sărea	 de	 la	 una	 la	 alta,	 ın̂	

dorința	lui	de	a	nu	rămâne	nespuse.	

	 Ce	mi	s-a	părut	extrem	de	interesant,	și	

cu	siguranță	ar	fi	trebuit	să	zăbovim	la	acel	

obiectiv,	a	fost	Fabrica	de	Bere	Turda,	pe	care	

familia	 RAȚIU	 a	 preluat-o,	 urmând	 să-i	

găsească	 o	 destinație	 adecvată,	 ca	 să	 o	

integreze	 ın̂	 viața	 comunității	 locale	 și	 nu	

numai.	Ionuț	a	precizat	că	unele	din	funcțiile	

care	urmează	să	fie	integrate	acolo,	cum	ar	fi:	

un	 beer	 garden,	 camere	 de	 oaspeți,	 hostel	

pentru	 tineri,	 ateliere	 pentru	 artiști,	 spații	

pentru	 diverse	 evenimente	 ale	 comunității,	

inclusiv	sală	studio	de	teatru,	cinematograf	și	

așa	mai	deparete.	

	 I�n	drum	ın̂tâlnim	Catedrala	Unirii,	una	

din	 cele	 făcute	 ı̂n	 mai	 multe	 orașe	 din	

Transilvania, 	 după	 Unirea	 cea	 Mare,	

capodopera	 acestora	 fi ind	 Catedrala	

Ortodoxă	de	la	Cluj.	



	 Despre	Turda,	aflăm	de	la	Ionuț	că	este	
„un	oraș	care	s-a	dezvoltat	începând	cu	secolul	
al	XIII-XIV-lea,	 în	urma	exploatărilor	sării.	A	
devenit	 oraș	 liber.	 A	 avut	 o	 istorie	 foarte	
bogată,	 un	 oraș	 cu	 oameni	 bogați	 care	 au	
construit	case	frumoase	și	care	s-a	dezvoltat	
arhitectural	și	urbanistic	într-o	formă	foarte	
particulară.	 Strada	 centrală	 se	 lățește	 sub	
formă	lenticulară,	specifică	unui	oraș,	în	care	
se	ținea	târg	în	mijlocul	lui.	Este	interesant	că	
structura	medievală	s-a	menținut	și	în	secolele	
următoare	 și	 a	 rămas	 această	 burtă	 a	
spațiului	urban”.

	 I�n	continuare	Ionuț	dezvoltă	o	serie	de	
probleme	legate	de	rezolvările	arhitecturale	
atât	ale	clădirilor	de	cult	din	Turda,	cât	mai	
ales	de	 cele	din	Cluj,	 despre	 care	ne	 spune	
cum	va	arăta	Catedrala	Romano-Catolică,	pe	
care	 am	 văzut-o	 cu	 toții	 că	 se	 ridică	 ın̂cet-
ın̂cet,	dar	sigur,	ajungând	să	fie	cea	mai	mare	
catedrală	 din	 Europa.	 Amănunte	 puteți	
descoperi	descărcând	link-urile	de	la	finalul	
capitolului.

	 Revenind	la	subiect,	despre	Castelul	de	
la	Răscruci,	spre	care	ne	ın̂dreptam,	Ionuț	ne	
spune:	 „este	 o	 structură	 veche	 barocă	
integrată	în	structura	eclectică,	pe	care	o	să	o	
percepem.	A	fost	una	din	reședințele	cele	mai	
luxoase	 ale	 familiei	 Banffy	 și,	 de	 fapt,	 din	
Transilvania,	 cu	 un	 interior	 lucrat	 în	 stilul	
neorenașterii,	 dar	 cu	 accente	 eclectice,	
realizate	manual	 de	 către	 proprietar,	 ajutat	
de	doi	meșteri	tâmplari.	Baronul	Banffy	Adam,	
deși	 a	 trăit	 puțin:	 1847-1887,	 a	 moștenit	
castelul	 în	 1870,	 a	 început	 procesul	 de	
amenajare	și,	în	1885,	a	amenajat	un	atelier	de	
tâmplărie	în	vechiul	castel	baroc,	în	încăperea	
de	 deasupra	 salonului	 de	 primire,	 singura	
încăpere	 de	 la	 etaj,	 în	 cadrul	 mansardei,	
pentru 	 că 	 era 	 un 	 mare 	 pas ionat 	 de	
meșteșuguri	 și,	 în	 special,	de	 tâmplărie	și	de	
arte	 aplicate.	 A	 angajat	 doi	 tâmplari,	 un	
român	și	un	maghiar,	 i-a	 învățat	meserie	de	
înalt	nivel.	Fiind	un	aristocrat	cu	preocupări	
artistice	 ieșite	 din	 comun,	 au	 început	 să	
lucreze	 manual	 toată	 boseria,	 tâmplăria	
pentru	 sufragerie , 	 care	 este	 complet	
îmbrăcată	în	lemn,	inclusiv	parchetul	pe	care	
l-a	lucrat	însuși	baronul	Adam	Banffy.



	 Ajutat	de	cei	doi	meșteri,	a	sculptat	și	o	
serie	de	piese	de	mobilier	din	care,	din	păcate,	
s-au	 păstrat	 doar	 două-trei	 bucăți.	 A	 fost	 o	
garnitură	 de	 sufragerie,	 un	 bufet	 cu	 două	
scaune,	 care	 au	 fost	 expuse	 la	 Expoziția	
Universală	de	la	Paris,	în	1878,	și	cred	că	au	
primit	și	un	premiu.	

	 Castelul,	 pe	 lângă	 lemnărie,	 a	avut	un	
decor	exterior	extraordinar,	o	serie	de	obiecte	
decorative,	foarte	multe	din	ceramică,	lucrate	
de	proprietar,	care	era	pasionat	și	de	ceramică	
și	de	olărit.	Este	o	sobă	de	teracotă	cu	cahle	
verzi	smălțuite,	cu	scene	din	istoria	poporului	
maghiar,	care	a	fost	unicat.	

	 A	mai	creat,	de	asemenea,	sobe	pe	care	
una	i-a	dăruit-o	împăratului	Frantz	Josif	și	a	
fost	montată	în	Palatul	Regal	de	la	Godollo.	În	
urma	 războiului	 și	 a	 comunismului,	 această	
sobă	 s-a	 pierdut,	 astfel	 încât	 la	 restaurarea	
castelului,	fiindcă	nu	mai	există	mărturii,	soba	
a	trebuit	recreată.	Istoricii	și	specialiștii	care	
s-au	 ocupat	 de	 restaurare	 au	 venit	 aici	 la	
Răscruci	și	au	copiat	soba	în	mulaje	și	apoi	au	
refăcut	soba	de	la	Godollo,	deși	cele	două	sobe	
erau	unicat.	Mai	multe	detalii	la	fața	locului.	

	 Castelul	 nou	 are	 subsol,	 parter,	 etaj,	
mansardă.	 Mansarda	 a	 fost	 la	 început	 un	
spațiu	nelocuit,	apoi	acolo	s-au	amenajat	niște	
încăperi.	 Fațada	 dinspre	 parc	 avea	 o	 terasă	
impresionantă.	 În	 parc	 exista	 un	 lac,	 în	
mijlocul	căruia	era	un	porumbar.	Parcul	era	în	
stil	peisajer	și	era	legat	cu	o	alee	de	plopi	de	
parcul	de	la	Bontida,	care	a	fost	cel	mai	mare	
parc	din	Transilvania,	având	aproape	200	ha.	

	 Moșia	 era	 Bontida-Răscruci,	 având	 o	
serie	de	sate	până	în	zona	Huedinului	și	până	
la	Bologa.	În	timpul	comunismului,	castelul	a	
fost	 amenajat	 ca	 o	 școală	 ajutătoare.	 Din	
fericire,	 în	 anii	 60	 s-a	 construit	 o	 scară	
secundară,	 pe	 care	 au	 circulat	 copiii	 și	
personalul,	 făcând	 un	 serviciu	 holului	 și	
sufrageriei,	 unde	 lucrările	 baronului	 s-au	
păstrat	în	condiții	rezonabile,	mai	puțin	o	serie	
de	decorații	care	au	dispărut	în	timp”.	





	 17:45	 –	 18:45	 	 Vizita	 Castelului	

Banffy	din	Bonțida

	 După	 ce	 am	 admirat	 remarcabilele	

lucrări	 executate	 de	 Adam	 BANNFY	 la	

Castelul	 de	 la	 Răscruci,	 ne	 ı̂ntoarcem	 ı̂n	

autocar	pentru	ultima	etapă	a	excursiei,	pe	

care	am	făcut-o	 ın̂	prima	zi	a	descinderii	 la	

Cluj,	pe	12	mai	2017,	cu	ocazia	evenimentului	

principal,	 Balul	 Arhitecților,	 care	 urma	 să	

aibă	loc	a	doua	zi.

	 I�n	 autocar,	 până	 la	 destinație,	 Ionuț	

JULIAN,	 neobositul	 nostru	 ı̂nsoțitor	 și	

organizator	al	deplasării,	ne-a	ım̂părtășit	ın̂	

continuare	din	vastele	lui	cunoștințe	despre	

familia	 și	 patrimoniul	 deținut	 de	 familia	

Banffy:	„Castelul	de	la	Bonțida	este	reședința	

istorică	 a	 acestei	 familii	 care	 a	 locuit	 acolo	

peste	cinci	sute	de	ani	neîntrerupt,	până	la	al	

doilea	 război	 mondial,	 când	 castelul	 a	 fost	

incendiat	de	armatele	hitleriste	în	retragere.	

După	război	a	suferit	numeroase	avarii,	când	

a	funcționat	ca	IAS.	

	 Castelul	 are	 o	 poveste	 impresionantă,	

pornind	 de	 la	 o	 veche	 reședință	 nobiliară,	

fortificată	cu	patru	turnuri	bastionale	de	colț,	

circulare,	cu	zid	de	iuciută,	cu	o	serie	de	anexe	

care	 ulterior	 au	 fost	 amplificate.	 În	 timpul	

renașterii	au	fost	transformate,	urmând	ca	în	

perioada	barocului,	 cam	după	1740	până	 la	

1780,	 să	 aibă	 loc	 un	 amplu	 proces	 de	

transformare,	 construcție	 și	 reconstrucție,	

care	a	adus	clădirile	până	la	noi,	cu	niște	adiții	

romantice	în	secolul	al	XIX-lea,	în	stilul	gotic	

englez.



	 Bonțida	avea	un	parc	baroc	în	secolul	al	

XVIII-lea,	 cu	 trei	 alei	 după	 modelul	 de	 la	

Versailles,	 un	 trident	 prelungit	 cu	 circa	 un	

kilometru,	 care	 erau	 gândite	 astfel	 încât	 să	

pară	lungi	până	la	infinit.	Acest	parc	baroc	a	

fost	transformat	într-un	parc	romantic	de	tip	

englez,	care	s-a	păstrat	până	în	secolul	al	XX-

lea.	 În	 perioada	 comunistă,	 au	 fost	 tăiați	

copacii	 și	 s-a	 arat	 pentru	 a-l	 folosi	 ca	 teren	

agricol.	În	prezent	mai	sunt	4-5	copaci	din	tot	

parcul.

	 Castelul	în	sine	se	păstrează	într-o	stare	

destul	de	bună	ca	și	zidărie,	deși	a	stat	vreo	40	

de	ani	fără	acoperiș,	fiind	salvat	de	structura	

de	beton,	centurile	și	planșeele	turnate	în	anii	

60	către	sfârșit,	dar	neavând	o	destinație	dată,	

a	fost	devastat	de	localnici,	care	au	folosit	din	

ele	materiale	de	construcție.	

	 Castelul	are	o	curte	de	onoare	mare	în	

formă	de	potcoavă,	un	grajd	cu	peste	20	de	cai,	

care	aveau	adăpătoarele	de	piatră,	sub	formă	

de	scoică.	Caii	preferați,	care	erau	întotdeauna	

în	 număr	 de	 doi,	 aveau	 adăpătoarele	 din	

marmură	roșie.	Vizavi	de	grajd	era	un	manej	

impresionant,	 care	 astăzi	 nu	 mai	 există.	

Castelul	 este	 unul	 dintre	 celemai	 mari	 ca	

ansamblu	din	Transilvania,	deși	Castelul	de	la	

Carei	îl	depășește	ca	dimensiune.	Ca	să	vă	dați	

seama	de	proporții,	avea	marea	sală	de	bal	de	

160	mp,	iar	Salonul	Albastru	de	90	mp.	Avea	

cam	cinci	saloane	istorice	care	pot	fi	văzute	în	

pliantele	cu	imagini	de	epocă.	Pliantele	se	pot	

achiziționa	din	obiectiv,	când	se	ajunge	acolo.	

Castelul	are	și	o	aripă	romantică	în	stil	gotic	

englez,	 construită	 cu	 orientare	 spre	 parc,	

pentru	 a	 alcătui	 o	 unitate	 stilistică	 între	

arhitectură	și	natură.



	 Castelul	a	fost	locuitpână	în	anii	40	de	

familia	 contelui	 Miklós	 BANFFY,	 cu	 soția	 și	

fiica	sa.	Aici	aș	menționa	o	informație	istorică	

f o a r t e 	 i n t e r e s a n t ă 	 r e f e r i t o a r e 	 l a	

personalitatea	 baronului,	 care	 a	 fost	 un	

aristocrat	boem	și	căruia,	din	cauza	rangului,	

nu	 i	 s-a	 permis	 să	 facă	 studiile	 de	 artă	

superioară.	El	a	fost	o	fire	de	artist	care	a	făcut	

foarte	 multe	 desene,	 a	 făcut	 o	 serie	 de	

scenografii	 pentru	 spectacole	 de	 operă	 și	

teatru.	A	 fost,	pentru	o	perioadă,	director	 la	

Opera	din	Budapesta,	unde	a	făcut	o	serie	de	

creații	 dramatice,	 a	 pus	 în	 scenă	mai	multe	

spectacole,	 unele	 sub	 semnul	 anonimatului,	

unele	chiar	cu	numele	propriu,	dovedind	a	fi	o	

persoană	 complexă	 și	 foarte	 interesantă,	

căreia	nu-i	plăcea	viața	aristocratică,	pe	care	

o	simțea	ca	pe	o	datorie,	ducând-o	numai	de	

plăcerea	soției	și	a	fiicei	sale,	astfel	încât	în	anii	

20,	 când	 s-a	 format	 România	 Mare,	 el	 a	

renunțat	 la	 locul	 istoric	 pe	 care	 îl	 ocupa	 de	

drept	în	Camera	Magnaților	din	Parlament.

	 A	 venit	 înapoi	 în	 Transilvania,	 unde	 a	

reprezentat	minoritatea,	să	zicem,	maghiară,	

dar	a	fost	o	persoană	interesantă,	care	a	jurat	

credință	 regelui	 României,	 opunându-se	

fascismului.	Din	această	cauză,	când	armata	

fascisto-hortistă	s-a	întors	din	castelul	ocupat	

în	timpul	războiului,	a	incendiat	acest	castel,	

pentru	că	nu	a	mai	vrut	să-l	elibereze	de	tot	

felul	de	lucruri	depozitate	acolo,	profitând	de	

momentul	 de	 debandadă	 generală	 și	 ținând	

cont	 de	 antipatia	 față	 de	 	 familia	 Banffy	

Miklós,	care	nu	a	depășit	viziunea	lor	politică.	



	 Contele	 Banffy	 Milkós	 a	 ajuns	 după	

acest	episod	în	exil	la	Budapesta	unde	vindea	

ziare	pe	stradă,	fiind	știut	de	toată	lumea.	A	

murit,	 din	 păcate,	 sărac	 în	 1950.	 A	 fost	

reînmormântat	apoi	la	Cluj	în	cavoul	familiei	

în	1970.

	 După	 revoluție,	 istoria	 continuă,	 fiicei	

sale	 fiindu-i	 retrocedat	 castelul,	 pe	 care	 l-a	

concesionat	 Fundației	 Transilvania	 Trust,	

care	 a	 amenajat	 aici	 un	 centru	 de	 formare	

profesională	 pentru	 meșteri	 în	 domeniul	

conservării	și	renovării	clădirilor	istorice.

	 Aici	 au	 loc,	 în	 fiecare	 an,	 o	 serie	 de	

ateliere	 de	 sculptură,	 dulgherie	 pentru	

șarpante	istorice	etc.	Tinerii	care	se	înscriu	pot	

fi	arhitecți	sau	de	orice	formație	din	domeniul	

istoriei	 sau	 al	 istoriei	 artelor,	 care	 vor	 să	

cunoască	tainele	unei	meserii	tradiționale”.

	 Cu	 aceste	 detalii,	 Ionuț	 JULIEN	 este	

nevoit	să-și	ın̂trerupă	expunerea	din	autocar,	

deoarece	 am	 ajuns	 la	 intrarea	 ı̂n	 incinta	

localului.	 De	 aici	 am	 fost	 preluați	 de	 o	

doamnă	care	urma	să	ne	fie	ghid	ın̂	turul	pe	

care	 urma	 să-l	 facem.	 Nu	 voi	 mai	 repeta	

amănuntele	 discursului	 ei,	 mai	 ales	 că,	 ın̂	

parte,	s-ar	suprapune	peste	cele	pe	care	le-

am	 aflat	 deja	 de	 la	 Ionuț.	 Voi	 puncta	 ın̂să	

noutățile,	 urmând	 ca	 ı̂ntreg	 discursul	 să-l	

descărcați	 accesând	 link-ul	 de	 la	 finalul	

articolului:

	 „Fami l ia 	 Banf f y 	 deț ine 	 această	

proprietate	 încă	 din	 secolul	 al	 XIV-lea,	

localitatea	Bonțida	datând	din	secolul	al	XII-

lea,	 fiind	 un	 centru	 important	 economic,	

deoarece	pe	aici	trecea	Drumul	Sării,	unde	se	

vămuia.	Domeniul	a	fost	primit	de	familie	ca	

donație	de	la	regele	Sigismund	de	Luxemburg	

al	Ungariei	și,	treptat-treptat,	din	două	conace	

mici,	 s-a	 construit	 de-a	 lungul	 secolelor	

această	 incintă	 și	 toate	 clădirile	 care-i	

aparțin.



	 Odată	 cu	 începerea	 celui	 de-al	 doilea	

război	 mondial	 și	 fuga	 familiei	 Banffy	 din	

calea	 armatelor	 nazisto-hortiste,	 castelul	 a	

intrat	 într-un	proces	continuu	de	degradare,	

în	primă	etapă	după	incendiu	și	naționalizare,	

iar,	după	1989	până	în	2001,	a	urmat	cea	dea	

doua,	până	la	preluarea	proprietății	de	către	

Fundația	Transilvania	Trust.	

	 A	 început	 un	 proces	 de	 restaurare	 la	

clădirile	cele	mai	avariate	care	a	continuat	cu	

operațiunea	de	acoperire	a	tuturor	clădirilor,	

proces	care	s-a	finalizat	de	abia	în	2013”.

	 Nu	 voi	 continua	 cu	 această	 parte	 a	

relatării	ghidului	nostru,	care	s-a	referit	tot	la	

date	istorice,	dar	voi	alege	câteva	fragmente	

referitoare	 la	 ce	 se	 ın̂tâmplă	 ın̂	 prezent	 la	

Castelul	Banffy,	mai	ales	pentru	cei	care	nu	

sunt	 la	 curent	 cu	 activitatea	 Fundației	

Transilvania	 Trust,	 beneficiară	 a	 unor	

f i n a n ț ă r i 	 d i n 	 Fondu l 	 „ T imb r u l 	 d e	

Arhitectură”,	 pe	 care	 UAR	 i	 l-a	 acordat	 ın̂	

timp.	

	 „V-aș	invita	să	intrați	în	grajduri,	pentru	

că	acolo	procesul	de	restaurare	e	făcut	în	așa	

fel	încât	în	fiecare	vară	organizăm	tabere	de	

restaurare	 în	 meseriile	 tradiționale	 de	

construcții:	 dulgherie,	 zidărie,	 pietrărie	 și	

tâmplărie	 tradițională.	 Tot	 ce	 veți	 vedea	 ca	

intervenții,	 sunt	 realizate	 în	 majoritate	 de	

voluntarii	care	participă	la	cursuri,	mai	ales	

studenții	din	tabere.	Din	fericire,	sunt	și	firme	

active	 în	 domeniul	 construcțiilor,	 care	 își	

tr imit 	 angajaț i i 	 să 	 primească	 aic i 	 o	

specializare	în	intervențiile	pe	care	le	vor	face	

pe	monumentele	istorice”.



	 După	 ce	 am	 vizitat	 grajdul,	 unde	 am	

putut	 vedea	 intervențiile	 la	 structură,	

realizate	de	cursanți,	fiecare	aflat	ın̂	câte	un	

stadiu	de	realizare,	lăsate	așa	ın̂	scop	școlar,	

am	 parcurs	 incinta	 castelului	 cu	 o	 primă	

oprire	 ın̂	 fața	clădirii	principale,	care	a	 fost	

folosită	ca	reședință	a	familiei	Banffy.	Partea	

stângă	 a	 clădirii	 găzduia	 camerele	 pentru	

oaspeți,	 cu	 renumitele	 saloane	 galben,	

albastru,	 Maria	 Tereza,	 denumite	 după	

designul	interior	al	mobilierului,	tapițeriei	și	

al	altor	elemente	decorative.	Partea	dreaptă	a	

clădirii	era	folosită	de	membrii	familiei.

	 Ne-a	 fost	 atrasă	 atenția	 asupra	 unei	

inscripții	de	pe	fațadă	care	se	referă	la	prima	

restaurare	a	clădirii	care	a	avut	loc	ın̂	1784.	I�n	

holul	 de	 primire	 ne	 sunt	 prezentate	 alte	

detalii	 despre	 cum	 arăta	 clădirea.	 De	 jur	

ım̂prejur,	pe	pereți,	a	putut	vedea	prezentate	

panouri	 care	descriu	activitatea	proiectului	

ARTEC,	inițialele	de	la	ARTS,	REDISCOVERY,	

T R A D I T I O N S , 	 E C L E C T I C 	 a n d	

CONTEMPORARY.	

	 Voi	reține	aici	câteva	date	despre	acest	

proiect,	 urmând	 să	 descoperiți	 restul	

amănuntelor,	 dând	 click	 AICI,	 unde	 sunt	

prezentate	ın̂	fotocopie	panourile	expuse.

	 Proiectul	se	ın̂tinde	pe	o	durată	de	doi	

ani	(1	noiembrie	2015	–	30	octombrie	2017),	

având	ca	temei	parteneriatul	dintre	Fundația	

Transilvania	Trust	(România),	Asociation	des	

Centres	de	Cultures	de	Rencontre	 (Franța),	

Muzeul	 Municipal	 Câmpulung	 (România),	

Uniunea	 Artiștilor	 Gravori	 și	 Litografi	

Maghiari	(Ungaria)	și	Diputacion	Provincial	

de	Teruel	(Spania).



	 Obiectivele	proiectului:

-	 Folosirea	 creativității	 și	 a	 artelor	 ca	
instrument	 eficient	 pentru	 păstrarea	 și	
c onso l i da rea 	 i den t i t ă ț i i 	 e u ropene	
reprezentată	de	patrimoniul	cultural.

-	 R e d e s c o p e r i r e a 	 t eme l o r 	 ș i 	 a	
modal i t ă ț i lor 	 de 	 expres ie 	 ar t i s t i c ă	
tradițională	 ca	 sursă	 de	 inspirație	 pentru	
a r t i ș t i ș i 	 c rea to r i 	 t i n e r i 	 d i n 	 med i i	
multiculturale.

-	 Folosirea	noilor	tehnologii	ın̂	designul	
și	 amenajarea	 spațiilor	 de	 patrimoniu,	
punând	 accent	 pe	 introducerea	 tradițiilor	
ı̂ntr-un	 context	 cultural	 contemporan,	 cu	
relevanță	pentru	Europa.

	 Grupuri	țintă:

-	 Artiști	 aflați	 la	 ın̂ceputul	 carierei,	 din	
domeniul	 artelor	 plastice	 și	 al	 artelor	
spectacolelor	 din	 țările	 participante	 ı̂n	
proiect.

-	 Tineri	 meșteșugari	 și	 studenți	 din	
domeniile	de	arhitectură	sau	arte	plastice.

-	 Grupuri	dezavantajate,	ın̂	mod	special,	
populațiile	de	etnie	romă	din	România.

-	 Școli	din	țările	partenere.

-	 Profesioniști	 implicați	 ı̂n	 activități	
legate	de	patrimoniu,	design	și	arte	plastice.

	 Activități

-	 Realizarea	și	funcționarea	Centrului	de	
Arte	și	Meserii	la	Castelul	Banffy	din	Bonțida	
(România).

-	 Un	 concurs	 internațional	 pentru	
reinterpretarea	 spațiului	 ce	 va	 găzdui	
Centrul.

-	 Executarea	propunerilor	câștigătoare.

-	 Lansarea	Centrului,	care	ın̂	2017	ıș̂i	va	
deschide 	 por ț i le 	 t iner i lor 	 art i ș t i 	 ș i	
meșteșugari.

-	 Un	Târg	de	Artă.

-	 Zilele	Patrimoniului	pentru	Copii.

-	 Zilele	Patrimoniului	European.

-	 Zile	ale	porților	deschise.

-	 Expoziții	itinerante.



	 După	ce	am	ascultat	și	ultimile	detalii,	ın̂	interiorul	holului	de	primire	a	castelului,	
spuse	cu	pasiunea	inepuizabilă	a	lui	Ionuț	JULIAN,	dublat	de	celălalt	ghid,	o	doamnă	foarte	
amabilă	și	bine	documentată,	am	avut	la	dispoziție	circa	o	jumătate	de	oră	pentru	a	savura	
farmecul	parcului	din	jurul	castelului.	Parcă	a	fost	aranjat	totul	pentru	cei	amatori	să	vâneze	
imagini:	soarele	a	ieșit	dintre	norii	care	ıl̂	acoperiseră	la	ın̂ceputul	vizitei	și	ne-a	furnizat	o	
lumină	ideală	pentru	fotografii.

	 I�nainte	de	a	ın̂cheia	această	primă	parte	a	evenimentului	care	a	avut	loc	la	Cluj,	 ın̂	
perioada	11-14	mai	2017,	mai	exact	prima	zi	ın̂	care	am	avut	programată	excursia,	vă	invit	să	
descărcați	imaginile	video	și	să	vă	bucurați,	ca	și	noi,	de	ultimile	imagini	din	acea	după	masă	
târzie.



	 Lista	link-urilor	video:

1.	 Vizita	la	CESAROM:	https://we.tl/XhcBWALn6U

2.	 Vizita	ın̂	Salina	TURDA:	https://we.tl/1FFSxaqsfM

3.	 I�n	autocar,	Ionuț	JULIAN:	https://we.tl/E4gTwqDU5y

4.	 Castelul	de	la	Răscruci:	https://we.tl/MMP4BdfcGT

5.	 Castelul	de	la	Bonțida:	https://we.tl/8IXPrajCQw

	 Fotografiile	sunt	toate	ın̂tr-un	singur	file,	inclusiv	cele	de	la	Casa	RAȚIU,	unde	nu	am	
filmat,	și	le	puteți	descărca	timp	de	14	zile	de	pe	link-ul:	https://we.tl/53Kn8w3CzO

	 Partea	a	doua	a	evenimentului,	Conferința	și	Balul,	care	au	avut	loc	ın̂	13	mai,	le	voi	
relata	ın̂	numărul	din	iunie.

https://we.tl/XhcBWALn6U
https://we.tl/1FFSxaqsfM
https://we.tl/E4gTwqDU5y
https://we.tl/MMP4BdfcGT
https://we.tl/8IXPrajCQw
https://we.tl/53Kn8w3CzO


de	la	dr.	designer	Svetlana	UTTO	
tehnoredactare:	 Ana	 DONȚU

PE	AXA	N-S,	EVENIMENTE

	 		Multe	dintre	intervenţiile	negative	nu	

se	 datorează	 unor	 intenţii	 condamnabile.	

Locuitorii 	 satelor	 au	 dorit 	 case	 noi ,	

confortabile	 şi	 s-au	 inspirat	 din	 tipologia	

u r b a n ă 	 r om â n e a s c ă 	 s a u 	 s t r ă i n ă .	

Construcţiile	noi	din	sate	pot	fi	realizate	ın̂să	

cu	păstrarea	specificului	local	sau	chiar	prin	

integrarea	 caselor	 vechi,	 iar	 respectarea	

unor	recomandări	simple,	 legate	de	colorit,	

de	 forme,	 de	 preluarea	 unor	 elemente	

constructive	 de	 la	 casa	 tradiţională	 din	

Bucovina,	ar	conduce	la	păstrarea	unui	peisaj	

caracterizat	 de	 turişti,	 ın̂	 trecut,	 ca	 „idilic”.

Broşura	 „Satul	 bucovinean	 ca	 destinaţie	

turistică.	 Cum	 ı̂l	 protejăm	 şi	 promovăm?”,	

editată	 de	 Consiliul	 Judeţean	 Suceava,	 prin	

Centrul	Naţional	de	Informare	Turistică,	este	

o	 culegere	de	 recomandări	 practice	pentru	

păstrarea	peisajului	cultural	al	Bucovinei	şi	

se	adresează	 locuitorilor	satelor	Bucovinei,	

autorităţilor	locale,	investitorilor	din	turism	

şi	tuturor	celor	care	ın̂drăgesc	zona.

„CALEA	VICTORIEI	DEVINE	PIETONALĂ"

	 SPOTLIGHT,	 adică	 Festivalul	 Luminii,	

organizat	 de	 către	 Primăria	 Capitalei	 și	

ArCub,	 a	 devenit	 un	 eveniment	 cu	 tradiție,	

căci,	de	câțiva	ani,	ne	plimbăm	la	ceas	de	seară	

pe	 pietonalul	 Calea	 Victoriei,	 admirând,	 de	

fiecare	 dată,	 o	 altfel	 de	 arhitectură,	 un	 alt	

ambient	stradal	-	surprinzătoare	și	negândite.	

Imagini	 figurative	 sau	op-art	 se	 construiesc	

volumetric,	pe	 fațadele	existente:	proiecțiile	

se	 „mulează”	 sau,	 dimpotrivă,	 distrug	

verticalele	zidurilor	generând	iluzii	optice.

	 Efectul	este	magic	și	de	mare	succes	la	

publicul	 urban.	 De	 altfel,	 o	 cerință	 a	 unei	

lucrări	de	artă	este	aceea	de	a	interacționa	cu	

spectatorul.	

	 I�n	 această	 ediție,	 lucrările	 prezentate	

de	 către	 artiștii	 români	 și	 internaționali	 au	

dat	 dovadă	 de	 spirit	 ludic	 și	 umor	 (ex.:	

proiecția	 de	 pe	 fațada	 Cercului	Militar)	 sau	

dorința	de	distracție,	relaxare	(ex.:	proiecția	

de	 pe	 fațadele	 și	 carosabilul	 Magazinului	

Muzica)

și	EXPOZIȚII	în	BUCUREȘTI



	 I� n	 fața	 Teatrului	 Odeon,	 au	 fost	

instalate	statuile	Gardienii	timpului	(sculptor	

M.	Kielnhofer	-	Austria),	invitând	publicul	să	

se	contopească	cu	forma	și	proiecția	-	colorat	

distructivă.	

	 I�n	 Parcul	 Krețulescu,	 echipa	 Signal	

Festival,	 din	 Praga,	 a	 prezentat	 Alergătorii	

luminoși,	siluete	umane	conturate	din	neon	-	

un	mesaj	artistic	pentru	pacea	planetei.	

	 Timp	 de	 4	 zile,	 cât	 a	 durat	 Festivalul	

Luminii,	 consumatorii	 de	 artă	 stradală	 au	

perceput	Bucureștiul	cu	„alți	ochi”,	ın̂țelegând	

că	 ORAȘUL	 trebuie	 descoperit,	 cu	 toate	

minunile	pe	care	le	are,	uneori	ascunse,	și	pe	

care	 putem	 să	 le	 punem	 ı̂n	 valoare.	 Noi,	

creatorii	de	artă	majoră...	



de	la	dr.	designer	Svetlana	UTTO	
tehnoredactare:	 Ana	 DONȚU

LIGIA	PODOREAN	EKSTROM	

	 		Multe	dintre	intervenţiile	negative	nu	

se	 datorează	 unor	 intenţii	 condamnabile.	

Locuitorii 	 satelor	 au	 dorit 	 case	 noi ,	

confortabile	 şi	 s-au	 inspirat	 din	 tipologia	

u r b a n ă 	 r om â n e a s c ă 	 s a u 	 s t r ă i n ă .	

Construcţiile	noi	din	sate	pot	fi	realizate	ın̂să	

cu	păstrarea	specificului	local	sau	chiar	prin	

integrarea	 caselor	 vechi,	 iar	 respectarea	

unor	recomandări	simple,	 legate	de	colorit,	

de	 forme,	 de	 preluarea	 unor	 elemente	

constructive	 de	 la	 casa	 tradiţională	 din	

Bucovina,	ar	conduce	la	păstrarea	unui	peisaj	

caracterizat	 de	 turişti,	 ın̂	 trecut,	 ca	 „idilic”.

Broşura	 „Satul	 bucovinean	 ca	 destinaţie	

turistică.	 Cum	 ı̂l	 protejăm	 şi	 promovăm?”,	

editată	 de	 Consiliul	 Judeţean	 Suceava,	 prin	

Centrul	Naţional	de	Informare	Turistică,	este	

o	 culegere	de	 recomandări	 practice	pentru	

păstrarea	peisajului	cultural	al	Bucovinei	şi	

se	adresează	 locuitorilor	satelor	Bucovinei,	

autorităţilor	locale,	investitorilor	din	turism	

şi	tuturor	celor	care	ın̂drăgesc	zona.

	 Trebuia	să	mă	ın̂tâlnesc	cu	doamna	

LIGIA	PODOREAN	EKSTROM	la	Stockholm,	ın̂	

anul 	 1994, 	 pe 	 vremea	 c ând	 eram	 la	

workshopul	 „Transport	 for	 the	 Future”,	

organizat	 de	 către	 ICSID	 -	 pentru	 designeri	

din	 toată	 lumea.	Doamna	LIGIA	PODOREAN	

EKSTROM	 a	 venit	 atunci	 la	 Ambasada	

României	 și	 ne-a	 invitat	 la	 o	 plimbare	 prin	

capitala	 Suediei.	 Din	 păcate,	 o	 problemă	 de	

sănătate	 m-a	 ı̂mpiedicat	 să	 particip	 la	

ın̂tâlnire.	 Acum	 mi	 s-a	 confirmat	 faptul	 că	

doamna	LIGIA	PODOREAN	EKSTROM	este	o	

persoană	 deschisă,	 sociabilă,	 dornică	 de	

comunicare	 cu	 colegii	 de	 breaslă	 și	 cu	

publicul	său.	
	 O	 gazdă	 caldă,	 deschisă,	 doritoare	 de	

noutăți	 de	 pe	meleagurile	 noastre,	 doamna	

Ligia	 Podorean	 Ekstrom	 este	 de	 formație	

arhitect,	diplomat	al	școlii	de	arhitectură	din	

București	și	expertă	recunoscută	ın̂	tehnicile	

acuarelei.	 Stabilită	 de	 mulți	 ani	 ı̂n	 Suedia,	

Domnia	Sa	a	 revenit	 ın̂	Capitală	 cu	o	amplă	

expoziție	 personală	 de	 acuarelă,	 unde	 ı̂și	

etalează	măiestria	și	sensibilitatea.
	 ACUARELA	este	o	tehnică	minoră,	ın̂să	

mai	dificilă	decât	pictura	ın̂	ulei,	pentru	că,	ın̂	

timpul	 lucrului,	 nu	 se	 poate	 interveni	 pe	

suprafața	 deja	 tratată	 cu	 pata	 de	 culoare.	

Transparența	 culorii	 de	 apă,	 lasă	 să	 se	

ı̂ntrevadă	 ezitările	 sau	 nesiguranțele	

executantului.

EXPOZIȚIA	de	ACUARELE



	 Temele	 abordate	 de	 doamna	 Ligia	

Podorean	Ekstrom	sunt:	peisaje	din	natură	-	

spațiul	mioritic	sau	spațiul	nordic	european,	

studiu	de	nori,	naturi	statice	-	flori,	interioare	

cu	mobilier	clasic.

	 Colorist	prin	natura	sa,	având	o	mână	

sigură	 și	 putere	 de	 decizie,	 ne	 convinge	 de	

importanța	 practicării	 tehnicii	 acuarelei	 de	

către	arhitecți	 și	designeri,	 ın̂	scopul	redării	

cât	mai	expresive	a	lucrărilor	personale.	

	 Am	vrut	să	scriu	o	Istorie	a	Acuarelei,	

dar	este	complicat	să	alcătuiești	o	carte	bine	

documentată.	 Atunci,	Mircea	Deac,	 critic	 de	

artă,	mi-a	sugerat:	 „Mai	bine	scrii	o	poveste	

despre	acuarelă”.

	 	O	lucrare	care	mi-a	rămas	la	suflet	este	

VIS	DE	IARNA� 	-	albăstrele	ın̂	vas,	la	fereastra	

atelierului,	 de	unde	 se	 vede	orașul.	 Această	

acuarelă	 amintește	 de	 compozițiile	 lui	

Matisse.	 Vederi	 de	 la	 fereastra	 atelierului,	

spre	exterior	-	studii	de	umbră	și	lumină,	sunt	

temele	 preferate	 de	 către	 artiștii	 de	 la	

ın̂ceputul	sec.	al	XX-lea.

	 „Fotografiază-mă	 printre	 nori",	 mi-a	

spus	 doamna	 LIGIA	 P.	 EKSTROM,	 la	 finalul	

ın̂tâlnirii	noastre.	Aș	vrea	ca	textul	de	față	să	

fie	 un	 omagiu	 adus	 unei	 MARI	 DOAMNE	 a	

ARTEI	românești	și	unei	posibile	ın̂tâlniri	din	

trecut	care	s-a	ın̂tâmplat	ın̂	PREZENT.



ȘTERGEREA		IDENTITĂȚII		ORAȘULUI		SIBIU

	 Se	tot	vorbește	de	criza	morală	și	de	faptul	că	am	ajuns	
să	fim	conduși	de	corupți	și	„neamuri	proaste”.	I�n	particular	
ın̂să,	iată	ce	fenomene	au	loc	din	acest	motiv,	fenomene	care	
duc	la	pierderea	unor	caracteristici	unice	pentru	așezarea	și	
comunitatea	noastră	!	

	 Interesele	imobiliare	speculative	(o	sursă	de	ım̂bogățire	
rapidă)	ne	plantează	ın̂	oraș	construcții	care	n-au	nimic	de-a	
face	 cu	Spiritul	Locului.	Era	 și	 a	 rămas	 tendința	 evidentă	 și	
specifică	 ideologiei	 comuniste	 de	 a	 șterge	 TRECUTUL,	
TRADIȚIILE,	IDENTITATEA	ȘI	ETNICUL,	de	a	nivela	imaginea	
așezărilor,	statutul	economic	(adică	instaurarea	sărăciei	!),	ın̂	
final	de	a	nivela	gın̂direa	și	a	spăla	creierele…		 	 	

	 Am	crezut	 că	 asta	o	poate	 face	numai	 „omul	nou”,	 avın̂d	minimă	 relație	 cu	 istoria	
strămoșilor	 săi,	 cu	 spiritul	 și	 cultura	 ın̂	 care	 s-a	 născut	 –	 	 era	 personajul	 ideal	 pentru	
manipulare	!	Lucru	ce	s-a	și	reușit,	ın̂	bună	măsură,	și	acum	putem	afirma	că	aceste	cohorte	
de	oameni	„noi”	sunt	cele	care	aleg	prost	cın̂d	sunt	chemate	la	urne,	care	părăsesc	țara	cu	cea	
mai	mare	ușurință,	eventual	cu	prețul	destrămării	familiei,	care	deci	nu	mai	sunt	interesate	
de	valoarea	locului	ın̂	care	s-au	născut,	 ın̂	care	le	mai	trăiesc	neamurile,	 ın̂	care	ıș̂i	cresc	
urmașii.		 	 	 	 	 	 	

	 Pe	 această	 bază	 socială	 se	 construiesc	 și	 „imperiile	 de	 carton”	 –	 atı̂t	 ı̂n	
presă/televiziune,	cıt̂	și	ın̂	economie/politică	–	așa	se	explică	ușurința	cu	care	toți	cei	fără	
principii	morale	reușesc	ın̂	România	să	fure	cu	acte	„ın̂	regulă”,	să	demoleze	tot	ce	doresc,	să	
schimbe	chiar	ființa	orașelor	!

	 Pentru	că	etapa	de	astăzi	a	istoriei	imobiliare	este	tocmai	cea	ın̂	care	legile	comuniste	
au	 fost	 date	 la	 o	 parte	 și	 cın̂d	 oamenii	 de	 bună	 credință	 sperau	 că	 vor	 domni	 legile	
normalității	 și	 concurenței	 oneste.	 Cel	 puțin	 la	 noi,	 toate	 astea	 au	 luat	 cea	mai	 proastă	
ın̂torsătură:	am	ajuns	să	vedem	cum	clădiri	de	patrimoniu	(care	ın̂seamnă	un	inters	public	
major,	pın̂ă	la	a	genera	profit	economic	din	moștenirea	culturală)	sunt	puse	la	pămın̂t	mai	
abitir	decıt̂	ın̂	comunism,	vedem	ın̂	fiecare	an	cum	legile	urbanistice	sunt	ocolite	premeditat	
pentru	 iluzorii	avantaje	colective,	mai	degrabă	pentru	 imediate	avantaje	particulare	 !	 I�n	
umbra	ideii	de	„progres”	și	„dezvoltare	urbanistică”	ni	se	flutură	proiecte	stupide	și	derogări	
imposibile	ın̂tr-o	societate	civilizată.	

	 	 A	 demola	 a	 devenit	 un	 sport	 alert,	 inclusiv	 ın̂	 orașele	 ın̂cărcate	 de	 istorie	 ale	
Transilvaniei	!	I�n	Sibiul	nostru,	din	anii	*50	n-am	mai	avut	un	arhitect	al	orașului	care	să	
spună	 „	 Reușita	mea	 cea	mare	 nu	 a	 fost	 ce	 am	 lăsat	 să	 se	 construiască,	 ci	 ceea	 ce	 am	
ım̂piedicat	să	se	demoleze	!!”	(	arh.	Otto	Czekelius).	Iată	așadar	ın̂că	un	mare	SPECIALIST	ȘI	
OM	AL	CETA� ȚII,	căruia	ıî	datorăm	faptul	că	am	fost	ın̂	2007	Capitală	Culturală	Europeană	și	
de	atunci	avem	un	aflux	de	turiști	important	pentru	economia	locală…

VIEȚILE	ASCUNSE	ALE	ORAȘULUI
SERIAL	PENTRU	MINTE,	INIMĂ	ȘI	ARHITECTURĂ

de	arh.	Dorin	BOILĂ
tehnoredactare:	Ana	DONȚU



	 Să	urmărim	o	serie	de	construcții	demolate	sau	amenințate	cu	demolarea	ın̂	Sibiu,	
care	erau	(mai	sunt)	monumente	istorice	și	ın̂	zone	de	protecție:

Ø	 Fabrica	Scandia	–	unul	dintre	producătorii	majori	de	conserve	de	calitate	„bio”	este	
amenințată	cu	dispariția.

Ø	 „Independența”	–	fosta	manufactură	de	prestigiu	„Rieger”,	monument	de	arheologie	
industrială,	a	fost	mutilată	ın̂	comunism	și	acum	se	dorește	dispariția	ei	–	pentru	ce	?	pentru	
un	mall	stupid	și	o	pădure	de	blocuri,	taman	ın̂	zona	de	protecție	a	rezervației	arhitecturale	a	
orașului...	Să	mai	zicem	o	dată:	mixarea	funcțiunilor	de	locuit-servicii	comunitare	cu	cele	de	
producție-servicii-industrie	 informatică	 este	 tradițională	 dar	 și	 o	 marcă	 a	 orașului	
viitorului,	echilibrat	și	durabil	!!

Ø	 Fosta	ın̂tr.	„Mecanica”/	„Simerom”	a	fost	complet	rasă,	iar	acum	se	prevede	și	aici	un	
mall	stupid	și	o	pădure	de	blocuri	!!	Nu	știm	ce	serviciu,	al	cărei	instituții	din	acest	oraș	a	
ajuns	la	concluzia	că	zona	istorică	medievală	a	Sibiului	trebuie	să	fie	flancată	de	4	mall-uri	
gigantice,	cu	sute	de	mii	de	m.p.	suprafețe	comerciale,	birouri	și	„distracții”	diverse	!!??

Ø	 Complexul	industrial-manufacturier	Manutanța	–	Berăriei	-	Dobrun,	unde	s-a	distrus	
o	 șansă	 a	 orașului	 de	 a	 avea	 spații	 de	 producție	 artizanală,	 comerț	 tradițional,	 muzeu	
industrial	viu,	chiar	și	alăturate	centrului	teatral	dorit	!

Ø	 Vechea	Moară	de	pe	canalul	Valea	Mare	(aleea	Filosofilor),	una	dintre	ultimele	case	
care	purta	stema	originară	a	orașului.

Ø	 Fabrica	de	bere	din	Sadu,	și	alte	dotări	din	Mărginime,	legate	de	spiritul	locului.

Ø	 Porțiuni	 din	Pădurea	Dumbrava	 (monument	 al	 naturii),	 distruse	de	 un	 cartier	 de	
blocuri	(pe	fostul	camping	de	la	Han),	urmează	probabil	un	acvapark,	etc...

Ø	 Complexul	 industrial	 „Trei	 Stejari”,	 care	 a	 urmat	 aceeași	 linie	 perdantă	 a	 tuturor	
fabricilor	 cu	 potențial	 durabil	 din	 România	 post-1990,	 ı̂nstrăinate	 și	 jucate	 la	 ruleta	
multinaționalelor.	 Dacă	 se	 va	 demola	 sau	 lăsa	 nefolosit	 va	 deveni	 o	 emblematică	
demonstrație	 de	 lipsă	 de	 patriotism	 local	 și	 dispreț	 față	 de	 comunitate	 (aceea	 corect	
segregată	mental,	nu	adunată	din	patru	zări...):

1.	 Se	elimină	un	brand	care,	economic-turistic,	ar	aduce	mai	multă	valoare	decât	ın̂trega	
valoare	imobiliară	de-acolo	(teren+construcții	noi).

2.	 Se	ın̂locuiește	o	unitate	de	producție	și	servicii	cu	una	de	consum,	mai	ales	cu	marfă	de	
import	–	așa	bieții	cumpărători	români	investesc	ın̂	neștire	ın̂	economia	unor	țări	mai	bogate	
decât	a	lor...

	 Se	 destructurează	 ı̂n	 continuare	 organismul	 urban	 adiacent	 zonei	 medievale	
„intramuros”.

SFÂRȘIT
VĂ	MULȚUMIM	PENTRU	ATENȚIA	ACORDATĂ!
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