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SEMNAL 1

Cursurile De-a arhitectura

tehnoredactare: Ana DONȚU
Invă ț ătorii ș i arhitecț ii voluntari lucrează
ı̂ m preună din timpul verii pentru pregă tirea
cursurilor opț i onale interactive din domeniul
mediului construit
Anul acesta peste 4300 de elevi din 186 clase
din toată țara vor parcurge, ın
̂ tr-o manieră practică ș i
inovativă , noțiuni de arhitectură ș i mediu construit
prin cursurile opț i onale derulate cu asistenț a
Asociației De-a Arhitectura: De-a arhitectura mini
pentru elevii din clasele pregă titoare, I ș i a II-a, De-a
arhitectura ın
̂ oraș ul meu dedicat elevilor din clasele a III-a ș i a IV-a, De-a arhitectura ın
̂ ș coala mea pentru
elevii din gimnaziu.
Pentru a primi asistența Asociației De-a Arhitectura ın
̂ desfă ș urarea cursului, clasele s-au ın
̂ scris ın
̂
program ın
̂ că din primul trimestru al anului 2017, alegâ nd cursurile opționale De-a arhitectura ın
̂ varianta
curriculum la decizia ș colii sau curs extra-curricular. De asemenea, arhitecții pasionați de a lucra creativ cu
copii ș i care cred că meseria pe care o practică conține ș i o importantă componentă de educare a societă ții sau ın
̂ scris ca voluntari pentru a-i sprijini pe profesori ın
̂ predarea cursurilor. Unii dintre ei activează ın
̂
program deja de patru sau cinci ani, alții colaborează pentru prima oară cu ș colile anul acesta.
In perioada verii, cei care ıî vor ın
̂ druma pe elevi pe tot parcursul anului ș colar ın
̂ orele să ptă mâ nale,
cadrele didactice ale claselor ın
̂ scrise ș i arhitecții voluntari, au ın
̂ ceput deja pregă tirile pentru anul ș colar
2017-2018 urmâ nd programele de formare derulate de specialiș tii Asociației De-a Arhitectura cu sprijin
financiar din Fondul „Timbrul Arhitecturii” oferit de Uniunea Arhitecților din Româ nia ș i Ordinul
Arhitecților din Româ nia – acesta din urmă sprijinind activitatea educativă ș i pe parcursul anului ș colar, Dea arhitectura fiind proiect cultural prioritar al OAR.
Componenta de formare a asistenței oferite de Asociația De-a Arhitectura cuprinde pregă tirea
ı̂ndrumă torilor la distanță ı̂n lunile iulie ș i august. Pentru cursul De-a arhitectura ı̂n oraș ul meu
participanții, ghidați de formatorii ș i coordonatorii locali ai asociației, se familiarizează cu programa
ș colară , ghidul ın
̂ drumă torului ș i resursele didactice puse la dispoziție de asociație, iar la ın
̂ ceputul lunii
septembrie participă la atelierele de formare desfă ș urate ın
̂ centrele din țară , pe parcursul că rora
ın
̂ vă țătorii lucrează direct cu arhitecții voluntari ce ıî vor sprijini ın
̂ pregă tirea ș i susținerea activită ților
cursului. Pentru cursul De-a arhitectura mini, pregă tirea ın
̂ drumă torilor se realizează printr-un program
de pregă tire online, aflat deja ın
̂ al doilea an de implementare, unde aceș tia, ghidați de moderatorul
platformei ș i de coordonatorul pregă tirii, parcurg toate materialele puse la dispoziție pentru o desfă ș urare
optimă a cursului la clasă .

Anul acesta atelierele de formare pentru cursul De-a
arhitectura în oraşul meu vor avea loc la Timişoara (1-2
septembrie) – pentru clasele înscrise din Arad, Lugoj și
Timișoara, la Cluj-Napoca (2-3 septembrie) – pentru
clasele din județele Bihor, Bistrița, Cluj, Maramureș,
Mureș și Sălaj, la Iași (8-9 septembrie) – pentru clasele
din județele Galați, Iași, Suceava, Vaslui, și la București
(1-2 septembrie și 8-9 septembrie) – pentru clasele din
județele Argeș, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Olt,
Prahova și mun. București.
Cel de-al şaselea an școlar în care copiii își însușesc
noțiuni elementare de arhitectură și mediu construit şi
acumulează aptitudini pentru a deveni participanți activi
la viața urbei, nu ar fi posibil fără ajutorul arhitecților
voluntari și al învățătorilor dedicaţi care, timp de un an școlar sau chiar doi în unele cazuri, o oră pe săptămână, îi
ghidează pe cei mici în lumea arhitecturii prin expediții, jocuri, prezentări și îi îndrumă în realizarea unor machete
ale orășelului imaginat.
Iată cu ce gânduri aşteaptă unul dintre noii îndrumători începutul anului şcolar: „Introducerea unui curs de
arhitectură în şcoală e binevenit, elevii îşi vor îmbogăți vocabularul, se vor implica conştient în viitor în mediul lor
de viaţă, vor fi creativi, vor avea iniţiativă, îşi vor dezvolta abilitățile de comunicare, de îndemânare, vor integra
cunoştinţele dobândite la celelalte discipline de studiu, deoarece acest curs propune şi chiar este un curs care
presupune o predare integrată.
Am ales sa ma înscriu la acest curs deoarece atât eu cât şi elevii mei suntem deschişi către nou, iar orice
activitate pe care ei o realizează prin forţe proprii li se pare uşoară, o rețin şi le aduce satisfacții.” – prof. înv. primar
Daniela Claudia Bogza, Școala Gimnazială Nr. 46, Sector 2, Bucureşti
Mai multe informații despre cursurile De-a arhitectura, metodologii și materiale didactice, procedura de
înscriere pentru cursurile opționale din școli, dar și pentru activități educative complementare, puteți găsi pe
pagina de-a-arhitectura.ro și consultând anunțuri frecvente la facebook.com/DeAArhitectura.
-Asociaţia De-a Arhitectura a fost înfiinţată formal în ianuarie 2013 de către şase arhitecţi şi îşi propune o
îmbogăţire a culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale prin educaţia copiilor care sunt şi
„formatori de opinie” ai părinţilor lor. Aici rezultatele asociaţiei din anul 2015: Raport 2015.
Misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura
Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:
⌂ Copiii şi adulţii înteleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor
⌂ Profesioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate
⌂ În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios

SEMNAL 2
tehnoredactare: Ana DONȚU

Câștigătorul Concursului
„De-a arhitectura în camera mea”

D

„

e-a arhitectura în camera mea”,

concursul micilor designeri, s-a încheiat
Lansat ın
̂ luna mai, ală turi de partenerii de la
Siniat Româ nia ș i DURAZIV, concursul „De-a
arhitectura ın
̂ camera mea”, ediția I, dedicat copiilor
cu vâ rste cuprinse ın
̂ tre 11 ș i 15 ani a luat sfâ rș it. Pe
28 iulie 2017 a fost anunțat câ ș tigă torul locului I:
Teodora Anna Colan, din Tâ rgoviș te.
https://www.youtube.com/watch?v=ip5MiOVnO1o
Pentru a stabili câ ș tigă torii locurilor II ș i III, Asociația De-a Arhitectura a decis organizarea unui
atelier ın
̂ luna septembrie 2017 cu copiii ın
̂ scriș i deja ın
̂ concurs, dar care nu au finalizat ın
̂ scrierea cu un
clip video. Copiii vor lucra cu arhitecți ai asociației, atâ t ın
̂ Bucureș ti, câ t ș i ın
̂ Braș ov, pentru a face o
propunere detaliată a camerei lor.
Concursul, un nou proiect marca De-a arhitectura, ș i-a propus să le ofere copiilor un Ghid practic de
informații ș i inspirații care să ıî ajute să ıș̂i reamenajeze camera. Intr-un moment de schimbă ri profunde,
pre-adolescența, copiii simt nevoia să schimbe camera ın
̂ care locuiesc. Aș a cum hainele nu le mai sunt
potrivite dimensiunilor lor, aș a cum renunță la multe dintre jucă riile din prima copilă rie, adolescenții
trebuie să se adapteze acum noului spațiu personal, să -ș i adapteze camera pe gustul, la visele ș i gâ ndurile
lor.
Calitatea informației Ghidului „De-a arhitectura ın
̂ camera mea” ș i nivelul de adaptare a informației
pentru copiii, au rezultat din creativitatea, talentul ș i expresivitatea echipei care a scris Ghidul (arh. Maria
Gă vozdea, arh. Oana Pavă l ș i arh. Claudia Bingö l), dar ș i din colaborarea stransă cu cei doi parteneri, care au
furnizat asociației informații complete, studii, proiecte DIY ale produselor din portofoliul lor, alese cu grijă
pentru a ajuta implementarea proiectului. Participanții au putut astfel visa cu ochii deschiș i la a avea un
panou de cațărare ın
̂ cameră sau că micul violonist poate exersa la nesfâ rș it ın
̂ camera sa (folosind plă ci de
gips-carton rezistente la impact, dar ș i cu proprietă ți acustice de la Siniat), dar ș i că putem da un alt aspect
camerei, pur ș i simplu continuâ nd desenul de pe foaie pe pereți ș i mobilier, ın
̂ tr-un mod câ t mai natural
copiilor, folosind vopseaua ecologică Fă ră Miros de la DURAZIV.
Proiectul „De-a arhitectura ın
̂ camera mea” va continua ș i ın
̂ urmă torul an ș colar, pentru copiii care
sunt ın
̂ scriș i ın
̂ proiectele „De-a arhitectura ın
̂ oraș ul meu” ș i „De-a arhitectura ın
̂ ș coala mea”, cu vâ rste
cuprinse ın
̂ tre 9 ș i 15 ani, aproximativ 1200 copii la nivel național. Aceș tia vor primi gratuit, prin susținerea
Holcim Româ nia, Cartea „De-a arhitectura ın
̂ camera mea”, ce va conține rezumatul informațiilor din Ghidul
„De-a arhitectura ın
̂ camera mea” (ce va fi disponibil ın
̂ ın
̂ tregime online), dar ș i fiș ele de lucru, necesare
realiză rii proiectului amenajă rii camerei. Holcim Româ nia se ală tură astfel partenerilor ce susțin
proiectele De-a arhitectura.
Copiii care vor primi Cartea „De-a arhitectura ın
̂ camera mea” ș i care vor fi interesați să ıș̂i facă o
propunere pentru camera lor, vor lucra ală turi de arhitecții de la clasă un atelier punctual. Se va desfă ș ura o
nouă ediție a Concursului, cu stabilirea câ ș tigă torilor ın
̂ luna martie 2018.
Alte 300 de exemplare ale Că rții „De-a arhitectura ın
̂ camera mea” vor fi disponibile la vâ nzare
ın
̂ cepâ nd cu luna noiembrie 2017.
De-a Arhitectura continuă , deci, să fie ală turi de copii, ın
̂ procesul de reamenajare a camerei lor, ın
̂ trun moment ın
̂ care ei ıș̂i manifestă această dorință ș i se definesc ca personalitate.
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Campanie de înscriere
School + Hospital
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Lansare campanie înscriere arhitec?i, School + Hospital 2017
Building Education Bucharest International Forum / Building Health Bucharest International
Forum
19 octombrie, Radisson Blu Hotel, Atlas Ballroom

Organizatorii seriei de evenimente SCHOOL + HOSPITAL 2017 au lansat campania de înscrieri
pentru arhitec?i, care se va desfă?ura în perioada 24 august - 24 septembrie.
Arhitec?ii se pot înscrie fără taxă la cele două forumuri, în limita locurilor disponibile, la
adresele de email education@borocommunication.ro (pentru Building Education) ?i
health@borocommunication.ro (pentru Building Health).

Speakeri ?i Invita?i School + Hospital 2017
lista este în curs de actualizare

AUDITORIU / VIZITATORI
+400 arhitec?i ?i proiectan?i, designeri de interior, directori de ?coli ?i de spitale, investitori publici ?i
priva?i din sănătate ?i din educa?ie, manageri de proiecte, consultan?i, speciali?ti interna?ionali în
construc?ia de ?coli ?i spitale, furnizori de solu?ii

MASTERPLAN
+ 1300 mp de spa?ii de expunere ?i networking

SEMNAL 4
tehnoredactare: Ana DONȚU

Simpozionul S.O.S. Patrimoniu
Cultural Arhitectural Național

În data de 2 septembrie 2017, la Alba Iulia se va desfă?ura Simpozionul S.O.S.
Patrimoniu Cultural Arhitectural Na?ional, organizat de Uniunea Na?ională
a Restauratorilor de Monumente Istorice în parteneriat cu UAR.
Simpozionul î?i propune să tragă un semnal de alarmă asupra stării patrimoniului
cultural na?ional.

PROGRAM
ora 09.30 – 10.00
HOTELUL MEDIEVAL - SALA DE NORD
Primirea ?i înscrierea participan?ilor
ora 10.00 – 10.45
HOTELUL MEDIEVAL - CURTEA INTERIOARĂ
Ceremonia de ridicare a drapelelor U.N.R.M.I. ?i U.A.R de către GARDA
ANSAMBLULUI ARHITECTURAL
HOTEL MEDIAVAL
Alocu?iuni de întâmpinare
Domnul Daniel SABĂU - PRE?EDINTELE U.N.R.M.I.
Doamna Ileana TUREANU - PRE?EDINTELE UAR
Domnul Ioan OPRI? - MODERATORUL SIMPOZIONULUI
Vernisajul EXPOZI? IEI
Lansarea REVISTEI Nr. 8 a U.N.R.M.I.
ora 11.00 – 15.00
HOTELUL MEDIEVAL - SALA DE CONFERIN? E
Sesiunea de COMUNICĂRI

SEMNAL 5
tehnoredactare: Ana DONȚU

Calendar evenimente
septembrie 2017
la Centrul de Cultură Arhitecturală
din str. Jean Louis Calderon nr. 48, București

7 septembrie
Dezbatere "Orașul inteligent" -ora 14.30
12 septembrie
Expoziție de grafică, arh. Corneliu Bărbuță - ora 17.30
21 septembrie
Prezentarea cărții "Fata tatei și mama fetei",arh. Sanda Budiș -ora 18.00

INFO 1
de Ana DONȚU

foto&video - Mircea ȚIBULEAC

C

entrul de Arhitectură , Cultură
Urbană ș i Peisaj „Uzina de Apă ” Suceava –
Filiala Nord-Est a Ordinului Arhitecților din
Româ nia a organizat, ın
̂ perioada 11 – 13
august a.c., cea de-a VI-a ediție a Zilelor
Culturii Urbane la „Uzina de Apă” Suceava.
Această ediție a avut ca temă „Patrimoniul
architectural între generații” ș i ș i-a propus să
pună ı̂ n discuț i e problema transferului
patrimoniului arhitectural ı̂ntre generații,
crearea ș i transformarea lui, ș i valorizarea
acestuia ı̂ n timp, evoluț i a (dinamica)
limbajului architectural specific.
Deschiderea Zilelor Culturii Urbane la
„Uzina de Apă ” Suceava a avut loc vineri, 11
august, de la ora 14:00. Dl arh. Constantin
GORCEA, preşedintele OAR - Filiala Nord-Est
ș i membru ı̂n Senatul UAR, a adresat o
cuvâ ntare de bun venit oaspeț i lor ș i a
prezentat invitații.
Link video: https://we.tl/gDW8uGYPRk
In deschidere, a vorbit ș i dl arh. Șerban
Ț I G Ă N A Ș , p r e ș e d i n t e l e O r d i n u l u i
Arhitecților din Româ nia: „M-am gândit pe
drum de foarte multe ori la inventivitatea lui
Constantin Gorcea de a face ceva de fiecare
dată care are legătură cu patrimoniul - totul
se învârte în jurul patrimoniului, dar și a
lucrurilor bine-făcute, care merită păstrate și
continuate. Anul acesta s-a depășit pe sine
însuși cu ideea de a aduce în discuție felul în
care se transmite patrimoniul celor tineri,
cred că-i un pas foarte important spre ceea ce
aș vrea să facem în anul următor. M-aș bucura
foarte mult ca Uzina de Apă să continue a fi un
loc de întâlnire a celor care fac o sinteză a
arhitecturii de acum, din zilele noastre, pentru
generațiile care vin”.
Link video: https://we.tl/RW5Zosc6ry

Zilelor Culturii Urbane
la „Uzina de Apă” Suceava

Dna arh. Ileana TUREANU,
preș edintele Uniunii Arhitecț i lor din
Româ nia, ș i-a exprimat aprecierea pentru
acest eveniment: „Iată-ne reveniți la Suceava.
Față de anul trecut, când ne-a plăcut atât de
mult și ne-am simțit atât de bine, suntem cu un
an mai maturi și Suceava a devenit parte din
gruparea EDEN - principalele destinații
culturale și turistice, pe bună dreptate. Și mă
gâneam, extrapolând asupra mea, să spun că
nu ești sucevean pentru că te-ai născut la
Suceava, ci pentru că Suceava trăiește în tine și
am să spun de ce. Adunări ca acestea ale
Zilelor Culturii, la care să puneți împreună
ceea ce în viața de zi cu zi nu pot să stea la
aceeași masă - să stau cu dl Iurie Povar și
domnii arhitecți din Ucraina - adică să creați
un moment de normalitate în viața noastră,
este un ceva ce nu mulți reușesc să îl facă.
Dumneavoastră ne dăruiți două zile de
normalitate, ceea ce ne alimentează să mai
rezistăm până la Zilele Culturii Sucevene de
anul viitor”.
Link video: https://we.tl/I6rYEvEgeC
Intre orele 14.45-15.00 a fost vernisată
expoziția „Patrimoniul Arhitectural între
trecut și viitor”.
Dl arh. Constantin GORCEA: „Au fost
selectate în special lucrări care aduc
patrimoniul în contemporaneitate, care-l
aduc la zi și îl fac să trăiască. Este un extras
tematic din Trienala de Arhitectură din estul și
centrul Europei adus de dl arh. Arpad ZACHI.
Sunt lucrările din expoziția Drifting care
prezintă intervenții pe clădiri existente. Modul
nostru de expunere ne permite să luăm
panourile și să ne uităm. Le puteți studia
îndeaproape”.
Link video: https://we.tl/fptmfGx2j8

Arh. Iulia COSOVANU: „Expoziția
„Patrimoniul Arhitectural între trecut și
viitor” se dorește a fi în primul rând un suport
vizual pentru conferințe. Voi vorbi practic câte
ceva despre fiecare panou și voi introduce
fiecare conferință. Ulterior vă voi povesti și
d e s p r e e c h i p a m e a . Vo i î n c e p e c u
„Revitalizarea Turnului Pompeilor din Cluj” sunt primele panouri, iar ele introduc
conferința „Traumă, memorie și reactivare”
care va fi susținută de Vlad RUSU și vă invit să
citiți fiecare panou în parte. Turnul rămâne în
continuare un observator urban, un loc al
contemplării. Mai apoi Ștefan
GHENCIULESCU, reprezentant al clubului
Zeppelin, va susține o conferință - „Istoria
acum” -, iar pe panouri sunt prezentate patru
lucrări”.
Link video: https://we.tl/fptmfGx2j8
Intre orele 15.00-15.15 a avut loc
vernisarea expoziției de sculptură
„Patrimonial-Matrimonial”.
Victoria și Marian ZIDARU, artiș ti
plastici: „Ce caută arta plastică în planul
arhitecturii? E foarte simplu: arhitectura este
ca u z a l i t a t e a a r t e i . S c u l p t u ra e s t e o
arhitectură nefuncțională, pe când
arhitectura este o sculptură funcțională și
atunci ne înțelegem foarte bine. Am inițiat
acum mulți ani un proiect care se numea
„Sculptură-Arhitectură” în care sculptura era
cauzalitatea și arhitectura - efectul. Au fost
două ediții din acest proiect și ne-am bucura
să-l putem continua și în Suceava. De ce în
Suceava? Pentru că aici soția are o proprietate
- proprietatea noastră de bătrânețe, de „tineri
pensionari”. Am înființat o asociație de artă
pentru ca să ne acomodăm în spațiul rural.
Vrem să desfășurăm o activitate artistică aici.
Vrem să construim un muzeu sau un spațiu de
expunere”.
Link video: https://we.tl/fptmfGx2j8

A urmat sesiunea introductivă a
conferinței „Patrimoniul arhitectural,
între generații”, moderată de Constantin
GORCEA.
Dna arh. Anca FILIP a prezentat
proiectul „Restauratori româ ni: arhitecți ai
Comisiunii Monumentelor Istorice ș i ai
Direcției Monumentelor Istorice sau Despre
Vâ rstele Restaură rii”: „Am abordat de data
aceasta o trecere în revistă a unor momente
unice din istoria restaurărilor monumentelor
din România din perspectiva vârstei pe care o
aveau șefii de proiect când au început lucrarea
respectivă. Ceea ce trebuie de spus de la bunînceput este că, în anul 1907, Comisiunea
Monumentelor Istorice înființează serviciul
tehnic prin care își dorea să adune și să
formeze un corp de specialiști pentru practica
restaurării. Așadar prezentarea mea va fi
cronologică, din momentul înființării
serviciului tehnic”.
Link video: https://we.tl/kAUG3N5J6x
Arh. Rodica PANAITESCU a vorbit
despre arhivele UAR drept patrimoniu
pentru viitor: „O vorbă înțeleaptă spune că cel
ce nu își cunoaște trecutul nu are viitor. La
începutul anilor 90 ai secolului trecut, în
cadrul Uniunii Arhitecților, s-a pus în discuție
problema găsirii unor forme de recuperare și
consacrare a memoriei profesiei de arhitect,
inclusiv prin înființarea unui Muzeu al
Arhitecturii, în cadrul căruia să fie păstrate
arhivele personale ale arhitecților care au
profesat și ne-au lăsat câte ceva. Nu este locul
și nici momentul să discutăm de ce nu s-a
putut face mai mult în acest sens. Motivul
principal a fost lipsa banilor, a unui sediu.
Totuși câte ceva s-a mai făcut, în anii 90 s-au
preluat dosarele din arhiva arhitectului
Constantin Joja, unde s-a păstrat o machetă de
mari dimensiuni pentru Biserica Neamului,
datând din 1940, și care în 2016 a fost dat în
custodie facultății de arhitectură pentru a fi
restaurată și expusă în muzeul acesteia”.
Link video: https://we.tl/sWxn83lsUp

In ın
̂ chiderea lucră rilor conferinței au
fost prezentate două filme:
„Casa Enescu de la Mihăileni” - autor
Francisc MRAZ-FERKO, inițiator arh. Ș erban
STURDZA
(link video: https://we.tl/pLYvo8WcFJ)
„Urzeala în doi” este un performance art de
Victoria ZIDARU, care a fost realizat ın
̂ cadrul
expoziț iei IN FIRE la Muzeul Naț ional al
Ț ăranului Româ n. Artiș tii performeri sunt
Momo Sanno ș i Galea Bobeicu.
(link video: https://we.tl/begJQuPHnq)
La final, ın
̂ spațiul neconvențional al
„Uzinei de Apă ”, a avut loc un moment
muzical: recital de chitară ın
̂ interpretarea
artistului Marius Mur VRÂNCEANU. (link
video: https://we.tl/EQVnNxsKGV)

Sâmbătă, 12 august, ın
̂ tre orele 10 ș i
19 s-a desfă ș urat conferința cu tema
„Patrimoniul arhitectural între
generații”, organizată ı̂ n două sesiuni.
Prima sesiune, cu titlul „Protecția
patrimoniului. Evoluție între percepția
publică și decizia politică” a fost moderată
de dl arh. Ion ANDRIU.
Arhitectul Sorin Doru CIOMÂRTAN a
p r e z e n t a t „ P a t r i m o n i u l c o m u n ș i
proprietatea”: „Inexistența în România a unui
cod rural sau unul al urbanismului nu
înseamnă că nu sunt încercări sau că
elementele de drept sunt insuficient
dezvoltate. De cele mai multe ori nu sunt
corelate și nu reprezintă un corp de reguli
simple, stabile și coerente care să aibă sens și
să fie ușor de înțeles și respectat. Apoi, ceea ce
este esențial este ca aplicarea lor să fie
controlată, monitorizată, evaluată și
îmbunătățită, pentru ca eficacitatea și, după
caz,eficiența lor să fie asigurată”.
Link video: https://we.tl/2QrQlxyIHc
Dl arh. Ștefan GHENCIULESCU,
reprezentant al grupului Zeppelin, a susținut
conferința „Istoria acum”: „Lumea care ne
știe, ne cunoaște mai mult datorită revistei
Zeppelin, care este o revistă de arhitectură,
pentru care avem și o platformă web.
Bineînțeles, avem tot felul de alte publicații
periodice, cărți pe subiecte de actualitate,
expoziții, conferințe și alte evenimente de
acest gen. Ne implicăm foarte mult în proiecte
culturale și în intervenții urbane, proiecte de
cercetare asupra orașului, dar și instalații
artistice în oraș etc., cu care, de obicei,
încercăm să ieșim în lume, dar mai facem și
arhitectură. Am făcut o selecție a proiectelor
pe care să vi le arăt. S-a întâmplat ca
majoritatea activității noastre în proiectare
să fie legată de case vechi. Mie îmi place foarte
mult acest lucru, deși multă lume ne-a acuzat
că suntem prea moderniști, pentru că nu poți
exista fără a avea niște rădăcini și orice
proiect nou, orice activitate nouă nu face
decât să adauge un strat peste toate celelalte,
de aceea noi ne asumăm identitatea, fără a le
distruge pe cele anterioare”.
Link video: https://we.tl/73R6WNHZU3

Arh. Emil-Dragoș CIOLACU-MIRON a
avut o comunicare cu titlul „Vintage este
cool”, pe care a ın
̂ ceput-o cu o definire a
termenilor ș i o prezentare a generațiilor aș a
cum sunt cunoscute ın
̂ cultura pop din SUA ș i
anume: Boomers I Baby Boomers (nă scuți
ı̂ntre 1946-1954), Boomers II/Generaț ia
Jones (1955-1965), Generaț i a X (19661976), Generaț i a Y/Echo Boomers sau
Millennials (1977-1995), Generația Z (19952012), Generația Alpha (ın
̂ cepâ nd cu 2010).
Ideea ı̂ n jurul că reia se construieș te
prezentarea este un citat de Viollet le Duc
care spune că cel mai bun mijloc de a
conserva un edificiu este a-i gă si o folosință.
„Cultura ı̂ n treț i nerii” se ı̂ n scrie ı̂ n tr-o
dialectică particulară a valorilor aflate ın
̂ joc.
Un edificiu devine istoric cu o condiție - de a fi
perceput ca aparținâ nd ın
̂ acelaș i timp la
două lumi: una prezentă , cealaltă trecută ș i
imposibil de ın
̂ suș it.
Link video: https://we.tl/JaOyU5FJg7
Sociologul Monica ORLESCHI
(IANCĂU) a vorbit despre „Dinamica
gustului ın
̂ sociologie - ın
̂ tre cultura de clasă
ș i cultura de masă ”: „Din perspectiva culturii
de clasă, patrimoniul arhitectural ține de
gustul burghez, elevat, superior și trebuie
salvat cu orice preț. Din perspectiva culturii de
masă, patrimoniul arhitectural poate avea
orice soartă, în funcție de potențialul său
comercial. Gustul este un construct social, un
produs al educației. Dezbaterea între
teoreticieni, rămâne asupra ponderii
diferitelor zone ale educației: cea de acasă, de
la școală sau de pe piață (marchetingul). Ce
anume formează gustul într-o mai mare
măsură? Bourdieu pledează pentru originea
de clasă ca fiind factorul major în educarea
gustului. Gustul este un produs al culturii de
clasă având ca scop distincția socială”.
Link video: https://we.tl/8qhtWCBEWs

Artistul plastic Dorina HORATAU ș i
istoricul ș i criticul de artă Constantin
H O S T I U C a u c o n f e r e n ț i a t d e s p r e
„Patrimoniul ca imagine, ficțiune,
construcție”.
Co n s t a n t i n H O ST I U C : „ P r i v i n d
postmodernitatea, atunci când această epocă
a culturii venera deja patrimoniul cultural, un
învățat propunea o contrapunere a datelor
spirituale, etice și estetice ale modernismului
față de cele ale postmodernismului. Astfel
utilității moderniste i se opune jocul,
raționalității-subiectivitatea, seriozitatea se
opune ironiei, instrumentarul demonstrației
se opune spectacolului disimulat,
obiectivitatea-intimității, claritateaparadoxului etc.”.
Link video: https://we.tl/J6y6pVFx8L
Dorina HORĂTĂU: „Ceea ce vedeți pe
ecran sunt niște mărturii, niște țesături pe
care le-am reasamblat în așa fel, încât să nu
afectez foarte mult ceea ce conțin ele ca
încărcătură. La catedra noastră de arte și
design textil încercăm să ne apropiem de ceea
ce avem în față și atunci principiile pe care
mergem noi se orientează spre a face o
expunere în așa fel, încât materialul să fie pus
în valoare și să nu fie afectat foarte mult de
atitudinea ta ca artist, pentru că de obicei,
artiștii au o privire de deasupra, și tind să îl
modeleze, să îi dea o anumită formă, astfel
încât ideea să fie cât mai complexă”.
Link video: https://we.tl/J6y6pVFx8L

Sesiunea a doua a conferinței a avut
ca tematică generațiile europene ș i a fost
moderată de dna arh. Corina RONCEA.
D l a r h . A r p a d Z AC H I a av u t o
prezentare despre Trienala de Arhitectură
East Centric din 2016 - Drifting: „Nu m-am
așteptat să am mari probleme cu jurizările.
Noi avem niște reguli destul de stricte. Prima
problemă a fost cu președintele juriului, care a
zis că nu vrea reguli așa de precise. Noi aveam
cinci jurii, fiecare fiind constituit din: un
reprezentant al revistei, un câștigător din
ediția precedentă, un invitat special și
președintele juriului, care era același pentru
toată lumea. Am discutat cu el trei posibilități
de jurizare și a ales-o pe cea care i se părea mai
potrivită. Problema era că de fiecare dată
avea altă modalitate de a juriza. Am apelat la
dublanți. Ghinionul a fost să fie grupați din
aceeași regiune”.
Link video: https://we.tl/vov42lshYW
Dl arh. Oleg PIKUSHCHENKO a vorbit
despre arhitectura contemporană ı̂ n
contextul zonei centrale din Cernă uț i, cu
exemple ș i studii de caz din cadrul atelierului
de proiectare al facultă ții de arhitectură din
acest oraș . Accentul a fost pus pe zona
istorică , drept mediu de cercetare, pă strare,
restaurare ș i dezvoltare. „Printre orașele
istorice ale Ucrainei, Cernăuțiul ocupă un loc
deosebit, anume datorită calităților artistice
unice ale ansamblului de construcții din zona
istorică a orașului, prezența clădirilor
rezidențiale ale mitropoliei Bucovinei și
Dalmației - Centrul religios ortodox din
Europa Centrală și de Sud-Est, precum și
piețelor, străzilor cu o compoziție spațială
extrem de expresivă”.
Link video: https://we.tl/szSWnLdHUR

Dna arh. Irina KOROTUN a prezentat
caracteristicile deciziei de planificare ale
ansamblurilor construite ın
̂ zonele istorice
ale oraș ului Cernă uț i: „Teritoriul orașului
Cernăuți măsoară 153 de km pătrați, din care
224 de hectare sunt ocupate de monumentele
istorico-culturale. Aici vedeți zona rezidenței
metropolitane, de asemenea zona-tampon,
care ocupă câteva zeci de hectare. Din păcate,
o să vă dau două exemple când arhitectura
veche a orașului este perturbată de noi
construcții care nu se înscriu în ansamblul
arhitectural corect, le vedeți la stânga și la
dreapta. Cu bucurie vă mărturisesc că până
acum am reușit să facem față acestor încercări
și sperăm că, mai departe, cu ajutorul școlilor
n o a s t re d e a rh i te c t u ră , vo m p ro te ja
ansamblul arhitectural al orașului”.
Link video: https://we.tl/yaaQuVyEX4
D l a r h . I u r i e P O VA R a a v u t
comunicarea „Abordarea legislativă a
protecț i ei patrimoniului imobiliar ı̂ n
practica urbanistică a Republicii Moldova”:
„În Republica Moldova există mecanismul
n e ces a r p e n t r u a re f l e c ta ș i p ro te ja
patrimoniul istorico-cultural și natural în
documentația de urbanism și amenajare a
teritoriului, care s-a constituit pe parcursul
ultimelor două decenii. Punctul de reper în
acest context a fost Legea privind principiile
urbanismului și amenajării teritoriului care,
în afară de faptul că a reglementat relațiile
tuturor actorilor în activitățile urbanistice, a
accentuat și necesitatea elaborării cadrului
normativ și exigențelor respective pentru
stabilirea unor reguli și responsabilități clare,
în vederea păstrării pentru generațiile
viitoare a bogățiilor noastre spirituale”.
Link video: https://we.tl/GXRUWJgn1Q

Dl arh. Sergiu CIOCANU a vorbit
despre sistemul de protejare a patrimoniului
cultural din Republica Moldova, despre
situația actuală a acestuia ș i perspectivele de
viitor. Comunicarea domnului arhitect a
ı̂ n ceput cu prezentarea instrumentelor
normative naționale ın
̂ domeniul protejă rii
patrimoniului cultural ș i anume Legea
p r i v i n d o c r o t i r e a m o n u m e n t e l o r,
Regulamentul privind zonele protejate
naturale ș i construite, Legea culturii ș i a
m u z e e l o r, p r e c u m ș i c o n v e n ț i i l e
internaționale UNESCO ș i CoE ın
̂ domeniul
protejă rii patrimoniului. De asemenea dl arh.
Sergiu CIOCANU a propus un proiect de
modernizare a sistemului normativ național
ın
̂ acest domeniu ș i un proiect de creare a
sistemului instituțional pentru anii 20102020.
Link video: https://we.tl/dpmTXLHlng
A urmat dl arh. Boris GANGAL cu
prezentarea conceptului de restaurare a
bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din
oraș ul Că uș eni, Republica Moldova:
„Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar
al Guvernului. Lucrarea de față a avut la bază
niște proiecte nefinalizate din 2013-2014,
efectuate de colegul nostru Eugen BIZGU, care,
cu părere de rău, a decedat. Aș vrea să fac o
mică introducere a materialelor de arhivă.
Primele dintre ele sunt date din anii 19451947. Au fost executate foto-fixări, relevee ale
bisericii de către studenții Institutului de
Arhitectură din Moscova. Se presupune că acei
studenți erau conduși de arhitectul Alexei
SCIUSEV”.
Link video: https://we.tl/mTmzXoc4U6

S e s i u n e a a t re i a , c u t e m a t i c a
„Patrimoniu/Generații. Practica
Patrimoniului”, a fost moderată de dl arh.
Mihai TULBURE.
Arh. Virgil POLIZU a vorbit despre
„Discreția continuită ții”: „Suntem într-o zonă
unde avem foarte multe monumente: Iașiul,
Botoșaniul, Neamțul. În Suceava, densitatea
monumentelor pe metru pătrat este foarte
mare. Aș vrea să pomenesc cu această ocazie
de cel, pe care eu personal îl consider primul
înaintaș restaurator în zonă - Romstorfer,
numit de administrația austriacă, în 1880,
curator pentru monumente. Făcea totul
extrem de serios, mult mai serios decât o fac
acum tinerii noștri studenți care, imediat ce au
terminat facultatea iau un monument.
Romstorfer a făcut un studiu extrem de
amănunțit pentru ce înseamnă arhitectura
bizantină, călătorind în câteva țări care
prezintă acest gen de arhitectură, a studiat
toate monumentele Moldovei”.
Link video: https://we.tl/0zOexmaoAc
A r h . V l a d RU S U a p re z e n t a t o
c o m u n i c a re c u d e n u m i re a „ Tra u m ă ,
memorie, reactivare”, ın
̂ care a vorbit despre
evoluția urbanistică a Clujului interbelic ș i a
prezentat trei proiecte la care a lucrat:
Centrul pentru Bio-Diversitate din Cluj ı̂n
perioada 2007-2010, Palatul Cultural din
Blaj (2012-2016), Turnul Pompierilor Cluj
2017: „Am pregătit o prezentare destul de
personală în sensul că reflectă experiența mea
legată de lucrul cu patrimoniul, eu nefiind
restaurator și neavând încă această abilitate
de a lucra pe clădiri-monument , dar
întâmplarea a făcut ca de-a lungul experienței
mele profesionale să mă întâlnesc cu niște
situații interesante din punctul acesta de
vedere. Vă voi prezenta trei proiecte: două
finisate și unul în curs de realizare”.
Link video: https://we.tl/4PLS6SX0vy

Comunicarea dnei arh. Georgeta
GABREA se numeș te „Reconstrucț ie «in
style» ș i restaurare - Imobilul din strada
Câ mpineanu 2, Bucureș ti” ș i tratează
legă tura care se stabileș te ın
̂ tre formula de
abordare a restaură rii unei clă diri de
patrimoniu ș i mediul urban existent, precum
ș i influența pe care o are modul de finalizare
a acestor demersuri asupra mediului urban,
asupra mentalită ții ș i nu ı̂n ultimul râ nd
asupra educației locuitorilor să i de toate
vâ rstele: „Istoria fiecărui monument îi
creează identitatea și identitatea mediului
ambiant. Funcția sa narativă se întipărește în
memoria orașului. Formula de abordare,
relația dintre restaurare și inovare este o
formulă posibilă de adaptare la cerințele
societății contemporane și a unei generații
viitoare, cel puțin”.
Link video: https://we.tl/t8k1NhZbqG
Dna prof. Carmen CHAȘOVSCHI ș i dl
arh. Lucian MATEI au prezentat „Peisajul
cultural, la ră scruce”, o comunicare despre
peisajul cultural al Bucovinei, structurată pe
caracteristicile lui de unitate, tipurile de
modifică ri ın
̂ peisajul cultural actual ș i pe un
studiu de caz: Bucovina Brunch (voluntariat
pentru prezervarea peisajului cultural). In
acest sens a fost efectuată o cercetare
longitudinală SOC (demarată ı̂ n 2011),
precedată de un studiu al peisajului cultural,
realizat pentru Mă nă stirea Humorului
(Bucovina - Un peisaj ın
̂ transformare), ın
̂
2009, de că tre OAR NE ș i Asociația Heritage.
Scopul iniț i al al proiectului SOC a fost
semnalarea importanței peisajului cultural
ı̂ n dezvoltarea turismului, ulterior identificarea caracteristicilor constructive
ale caselor din Bucovina, inventarierea
caselor.
Link video: https://we.tl/6dyPQA6x6W

A urmat Masa rotundă moderată de
dl arh. Șerban ȚIGĂNAȘ, preș edintele
Ordinului Arhitecț ilor din Româ nia: „Am
impresia că patrimoniul arhitectural este
acum un pensionar cu o pensie, deși ar trebui
să aibă o pensie specială. Dacă oamenii își pun
bani deoparte pentru vremurile grele care vin
în viața tuturor, mă întreb de ce nu facem
același lucru pentru casele pe care vrem să le
păstrăm. Unde este pensia patrimoiului?
Aceasta este întrebarea mea”.
Dl arh. Constantin GORCEA,
preș edintele OAR - Filiala Nord-Est: „Aș vrea
mai mult să ascult decât să vorbesc și am
câteva întrebări. Oare nu patrimonizăm prea
mult? Oare nu exagerăm? Dacă noi vom
considera patrimoniul un pensionar, desigur
nu are soluții. Trebuie să-i mai dăm
patrimoniului o viață, poate diferită de cea pe
care a avut-o, dar trebuie să aibă o utilitate exact ce se întâmplă acum aici. Deci nu prea ai
de unde să-i dai pensie, dacă nu faci ca acest
patrimoniu să-și câștige existența”.
Dl arh. Ion ANDRIU: „Să vedem mai
întâi partea goală a paharului, dacă vrem să
tragem niște concluzii mai obiective. Sigur că,
în primul rând, trebuie să fim conștienți că
patrimoniul nostru din acest teritoriu, a
rămas necunoscut. Cum spunea Iorga, nu se
poate compara cu cel al marilor culturi
europene: Franța, Italia, Spania, Germania.
Poate îl putem compara forțat cu țările
central europene: Polonia, Cehia, Ungaria.
Dar și în acest context, România nu are aceeși
densitate a patrimoniului: nu poți compara
Timișul cu Banatul, Clujul cu Oradea”.

Dna arh. Iulia COSOVANU: „Nu pot sămi asum o opinie foarte experimentată în
arhitectură, privind soluțiile sau sugestiile pe
care le-aș putea avea în gestiunea
fenomenului, însă, din punctul meu de vedere,
ar trebui să comunicăm mai mult la nivel de
comunitate. Noi am putea face comunitatea
mai conștientă de lucrurile importante pe
care le are, de valori, de ceea ce o face să se
deosebească de alte comunități și să fie mai
atractivă. La nivel de implicare în păstrarea
patrimoniului, mi se par mai importante
activitățile care presupun o mobilizare a
specialiștilor din diverse domenii”.
Dl arh. Alexandru PANAITESCU:
„Sunt niște lucruri pe care trebuie să le
depășim: în primul rând, noțiunea de
patrimoniu ca ceva cu handicap (ideea mi-a
dat-o dl Șerban ȚIGĂNAȘ), pentru care nu știi
ce să faci, să investești bani, să-i faci o cameră
sterilă. Trebuie să schimbăm mentalitatea
față de cazul nostru. Ce este monumentul? Ce a
fost înainte de aceasta? O clădire normală, pe
care predecesorii noștri au neglijat-o, au
folosit-o prost. O clădire care n-a mai
funcționat la un moment dat”.
Dl arh. Răzvan GORCEA: „În cursul
zilei de azi am aflat niște lucruri la care chiar
nu mă așteptam. De exemplu am învățat de la
domnul Polizu că sunt restaurări proaste sau
greșite. Sunt lucruri pe care noi tinerii încă nu
le putem avea. Este vorba de experiență, care
vine numai cu timpul. În unele conferințe s-a
folosit conceptul de vârstă a restaurării, aș
zice că acesta este unul dintre cele mai bune
termene. Am văzut în prezentări vârsta a
cincea, adică au fost cinci restaurări și țin
până la urmă de generații”.
Link video: https://we.tl/HiQnkWbZVN
Conferința s-a ın
̂ cheiat cu un concert
OLD & NEW TIMES, ım
̂ preună cu: Că tă lina
Oana BEȚ A - voce, Virgil POPOVICI - saxofon,
Marius Mur VRANCEANU - chitară .
Link video: https://we.tl/DtD1XpwdJC

Duminică, 13 august, a fost Ziua
porţilor deschise la „Uzina de Apă” ș i a fost
organizat un program cultural care a constat
ı̂n vizitarea oraș elor Suceava ș i Botoș ani,
precum ș i a două obiective importante
pentru tema dezbă tută ın
̂ conferința din
zilele precedente: Conacul Miclescu ș i
Mă nă stirea Coș ula.
Link video: https://we.tl/7UZvnxFYnz
Link foto: https://we.tl/8C8EQNwJ32

Prefectura Botoșani
Arh. N. Porumbescu

Link foto: https://we.tl/ejlFN6qCRT

Primăria Botoșani

Link foto: https://we.tl/y2LNUim8ag
Link video: https://we.tl/qR9Z4GKSDe

Zona istorică Botoșani

Link foto: https://we.tl/Xn1K7WByy2
Link video: https://we.tl/Tf2eMJ5AME

Mănăstirea
Sf. Nicolae-Coșula

Link foto: https://we.tl/VVmCHFjZ2H

Link video: https://we.tl/w1HsUXsHy9

Conacul Miclescu

Link foto: https://we.tl/FjaYxNRlEU

