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SEMNAL 1

Miercuri, 4 octombrie 2017, la sediul central al Fundației
Bienalei de la Veneția a avut loc lansarea oficiala a celei de-a
16–a ediții a Bienalei de Arhitectură de la Veneția.
Cu ocazia reuniunii, Yvonne Farrell și Shally McNamara,
curatoarele generale ale ediției 2018 au prezentat detalii despre
tema celei de-a 16-a ediții, intitulată „Freespace”
(conceptul curatorial integral se poate consulta la:
http://www.labiennale.org/en/architecture/2018/16th-internationalarchitecture-exhibition)
statement BAV2018.pdf
Ediția din 2018 va avea loc în perioada 26 mai – 25 noiembrie, cu
zilele de vernisaj 24-25 mai și prevernisaj 23 mai.
România organizează participarea la Bienală conform protocolului
de colaborare inter–instituțională încheiat între Ministerul Afacerilor
Externe, Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii și Uniunea
Arhitecților din România.
Comisarul României pentru Bienala de Arhitectură de la Veneția
2018 este arhitectul Attila Kim.
In perioada imediat urmatoare, se va lansa concursul public pentru
desemnarea proiectului ce va reprezenta România la ediția 2018 a
Bienalei de Arhitectură, tema căruia se înscrie în conceptul general
prezentat de curatoarele editiei 2018, Yvonne Farrell și Shally
McNamara.
Expozitia Romaniei se desfasoara simultan în două spatii:
Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale și Noua Galerie
din cadrul IRCCU Veneția. Mai multe informatii despre acestea:
Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale.zip
Noua Galerie din cadrul IRCCU Veneția.pdf
Luni 30 octombrie 2017, ora 18.00, la sediul UAR din strada
J.L.Calderon 48, va avea loc o întâlnire cu arhitectul Attila Kim
despre Bienala de la Veneția.
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Tema celei de-a 16-a ediții a Expoziției Internaționale de Arhitectură –la Biennale di
Venezia, lansată de curatorii Yvonne farrell și Shelley McNamara – „Freespace“, reprezintă
generozitatea spiritului și acel sens al umanității pe care arhitectura îl găzduiește în centrul
propriei sale agende, concentrându-și atenția asupra calității spațiului însuși.
„Freespace“ se focalizează asupra capacității arhitecturii de a oferi în dar spații libere și
suplimentare acelora care le folosesc și asupra capacității sale de a se adresa dorințelor
nerostite ale necunoscuților.
„Freespace“ celebrează capacitatea arhitecturii de a descoperi generozitate
suplimentară și neașteptată în fiecare proiect – chiar și în condițiile cele mai personale,
defensive, exclusiviste sau limitate din punct de vedere comercial.
„Freespace“ oferă ocazia de a pune în valoare darurile luminii, oferite de natură – lumina
Soarelui, lumina Lunii, aerul, forța gravității, materialele – și resursele naturale
antropogene. Freespace încurajează reexaminarea modului nostru de a gândi, noile
modalități de a vedea lumea, de a inventa soluții prin care arhitectura să furnizeze o stare
de bine și demnitate fiecărui cetățean de pe această fragilă planetă.
„Freespace“ poate fi un spațiu favorabil, democratic, neprogramat și liber pentru a fi
utilizat în scopuri, încă, nedefinite. Există un schimb între persoane și clădiri, care are loc
chiar dacă el nu este intenționat sau proiectat, astfel încât clădirile înseși își găsesc drumul
lor pentru a implica oamenii și se împărtăși cu aceștia, de-a lungul timpului, multă vreme
după ce arhitectul a părăsit scena. Arhitectura are, deopotrivă, o viață activă și una pasivă.
„Freespace“ îmbrățișează libertatea de a imagina spațiul, liber de timp și de memorie,
care leagă trecutul, prezentul și viitorul, laolaltă, clădind pe straturile culturale moștenite,
legând arhaicul de contemporan.
Prin tema „Freespace“, Bienala de Arhitectură 2018 va prezenta publicului exemple,
propune, elemente – construite sau neconstruite – de lucrări care exemplifică acele calități
ale arhitecturii care includ modelarea, bogăția materialității suprafețelor, orchestrarea și
dispunerea mișcării, relevând forța și frumusețea intrinsecă a arhitecturii.
La cea de a 16-a Expoziție Internațională de Arhitectură vor fi celebrate exemplele de
generozitate și solicitudine din arhitectura întregii lumi. Arhitectura care întruchipează
aceste calități, cu generozitate și dorință de schimb de idei, este ceea ce se poate numi
„Freespace“.
Bienala lansează invitația către participanți, și fiecare pavilion național, să aducă la Veneția
propriul lor „Freespace“, astfel încât, împreună, să poată dezvălui diversitatea,
specificitatea și continuitatea în arhitectură, bazate pe persoane, locuri, timp și istorie,
pentru a susține cultura și relevanța arhitecturii pe această planetă dinamică.
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Avem plăcerea de a vă invita la
EXPOZIŢIA
ARHITECTURA
INTERBELICĂ
A BUCUREŞTIULUI
ȘI REGALITATEA
VERNISAJ
7 NOIEMBRIE 2017, ORA 18:00
la Muzeul Municipiului Bucureşti Palatul Suţu, Bulevardul Ion C.
Brătianu 2, București

Expoziţia, componentă a
proiectului cultural „Arhitectura
Interbelică a Bucureştiului și
Regalitatea”, realizată de dr. arh.
Luca Matei Stoian, pune în
valoare identitatea culturală și
istorică, contribuind la integrarea
acesteia în spațiul european.
Expoziţia, găzduită de Muzeul
Municipiului Bucureşti, în holul
central al Palatului Suţu, în
perioada 1-15 noiembrie 2017,
cuprinde 30 de panouri de
fotografie de arhitectură a unor
edificii de arhitectură modernă
relevante, lucrări reprezentative
pentru arhitectura modernistă a
Capitalei din perioada interbelică.
Bucureștiul este considerat
capitala est - europeană cu cele
mai numeroase monumente de
arhitectură modernistă,
patrimoniu realizat, în mare parte,
în perioada interbelică.
Vernisarea expoziției și lansarea
catalogului vor avea loc marţi, 7
noiembrie 2017, ora 18:00.
Citiți Comunicatul de presă AICI.
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ANUALA DE ARHITECTURĂ
GALAȚI, 2017
de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC
arh. Lucian MIHĂESCU

Casa Serfioti, frumoasa clădire de pe strada
Domnească, nr. 52, din Galați, a găzduit, timp de două
zile, pe 6 și 7 octombrie 2017, Anuala de
Arhitectură „Casa Mică - Casa Cuib” - Ediția a Va, organizată de Ordinul Arhitecților din România
(OAR), Filiala Dunărea de Jos (Galați - Brăila).
Alegerea Casei Serfioti, o bijuterie arhitecturală
realizată de arhitectul Comisiei Europene, Oscar Swab,
care a renăscut din propria ruină datorită proprietarului
ei, Marcel Capriș, și a arhitectului Sergiu Porumboiu, nu
este deloc întâmplătoare! La prima ediție a Anualei, în
2013, proiectul de restaurare a Casei Serfioti a fost
premiat! Acum, proiectul a fost din nou tipărit și expus
în Casa Serfioti, căreia i-a venit rândul să găzduiască cel
mai important eveniment de arhitectură din GalațiBrăila.
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Conform tradiției, lucrările anualei se desfășoară alternativ, în Brăila și Galați. Anul
acesta a venit rândul Galațiului să fie gazda evenimentului, la care sunt invitați nu doar
arhitecții din cele două orașe de la Dunărea de Jos, dar și pasionații de arhitectură și de
frumos. Spunem asta pentru că, vineri, 6 octombrie 2017, a avut loc unul din cele mai
interesante și mai captivante momente ale anualei. Prof. dr. arh. Mircea
OCHINCIUC a susținut, de la ora 18.00, prelegerea „Poetica Arhitecturii”, la care au
avut acces nu doar arhitecții, ci și persoanele interesante de arhitectură, de bun-gust și de
frumos. Doritorii de a asculta prelegerea o pot descărca AICI .
„Vreau să-i simt pe oameni așa cum sunt: nici
de la nivelul catedrei, nici de la nivelul titlului
academic, nici măcar de la nivelul fostului
președinte al Filialei București a Ordinului
Arhitecților din România, dar de la nivelul unui om
care poate să stea de vorbă cu oricine dintre
dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți arhitecți,
sigur aveți, fie în sânge, fie în background, puțină
arhitectură. Și atunci înseamnă că avem un punct
comun unde să ne întâlnim și, cel mai important, să
putem să ne certăm”.

Prof. dr. arh. Mircea OCHINCIUC
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Sâmbătă, 7 octombrie, s-au
desfășurat mai multe momente importante
ale anualei, și anume, jurizarea, conferința
susținută de către prof. dr. arh. Mircea
OCHINCIUC, urmată de festivitatea de
premiere.
Dacă nu ați fost niciodată martori la
felul în care se desfășoară jurizarea unui
concurs acum aveți ocazia să urmăriți
înregistrările video de la evenimentul, care a
durat până după amiază.
Membrii juriului au stabilit pentru
început criteriile după care se vor conduce în Arh. Liliana BÂRGU: „O casă trebuie să
te reprezinte, să aibă dimensiunea
a-și acorda voturile.
simbolică a unui cuib. 100 de metri – cam
link video:https://we.tl/M2OqCXqhmR
aceasta este suprafața, în momentul în
link foto: https://we.tl/F3PNqD14im
care cineva își face o casă”.
Arh. Alexandru BĂLAN: „Aceasta
înseamnă cam 80 de metri pătrați
suprafață utilă sau funcțională”.

Prof. dr. arh. Mircea OCHINCIUC:
„Casa Cuib e casa unei familii: este locul
unde părinții își hrănesc și își cresc copiii.
Spun aceasta pentru că noi ca juriu va
trebui să explicăm la un moment dat
alegerile noastre”.

Arh. Dumitru BARBU: „Casa Cuib
trebuie să fie unifamilială. Românul are un
copil, maxim doi, e destul de rar când au
mai mulți, dar aceasta nu înseamnă ca o
casă să fie foarte mică și să nu mai
răspundă necesităților”.

Arh. Sergiu PORUMBOIU: „Pentru
mine va prima ideea de cuib, de ocrotire a
celor care locuiesc în casa respectivă”.
7
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Proiectele depuse în cadrul anualei au fost analizate de un juriu al cărui
președinte este prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, de la Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”. Alături de Domnia Sa, din juriu fac parte arhitecți recunoscuți:

JURIUL

ANUALEI DE ARHITECTURĂ „CASA MICĂ CASA CUIB”, EDIȚIA A V-A

prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc,
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”

arh. dipl. Liliana Bargu - președinte
OAR Filiala Bacău-Neamț

arh. dipl. Cosmin Falub președinte OAR Filiala Bihor

arh. dipl. Alexandru Bălan președinte OAR Filiala Dobrogea

arh. dipl. Alexandru Rugescu președinte OAR Filiala Hunedoara

arh. dipl. Mihai Drișcu președinte OAR Filiala Iași

arh. dipl. Dumitru Barbu - președinte
OAR Filiala Muntenia Vest

dr. arh. Dragoș Horia Buhociu secretar juriu, Filiala Dunărea de Jos
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Conferința susținută de către prof.
dr. arh. Mircea OCHINCIUC a urmat
jurizării și a tratat maniera actuală în care
decurge managementul unui proiect:
„În sfârșit, o companie, care se
numește XELA, a permis crearea unui
laborator. A apărut în momentul de față
în România o platformă care este
sprijinul cu care de acum încolo arhitecții
de aici, din restul țării, din altă țară,
inginerii și restul actorilor din proiectare
pot să lucreze împreună. Procedura
aceasta aduce un alt concept de
colaborare între disciplină și profesie.
Înainte, știți bine, arhitectul făcea un
plan, îl scotea la imprimantă, ceilalți își
puneau fiecare structura etc. și toate
acestea consumau nu atât energie și timp,
consumau, de fapt, din managementul
unui proiect. Acum este folosit
managementul. Atunci când eram eu
tânăr arhitect ni se spunea forte frumos
«dirijorul acestei orchestre». Ultima
parte a poveștii mele este dedicată unei
altfel de poezii. Vă reamintesc că ieri am
vorbit despre materialele naturale: lemn,
piatră. Vi s-a întâmplat vreodată să te
duci în fața unei case făcute din piatră, să
pui mâna și să urmărești piatra? Piatra
ia câmpul și își spune poezia, comunică
un mesaj. Vi s-a întâmplat să puneți
mâna pe trunchiul unui copac inclus
undeva în arhitectură? Fiecare din noi
trece din când în când prin această
dactilitate în legătură cu materialele care
există, pe care le scoatem din pământ și le
punem în opera noastră”, a spus dl
OCHINCIUC.
Conferința poate fi urmărită AICI .
link foto: https://we.tl/zaXxRGEAoI
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De la ora 17.00 a avut loc
festivitatea de premiere a proiectelor
înscrise în cadrul anualei. Secțiunile
anualei 2017 au fost:
- „Casa Mică - Casa Cuib” (proiecte
realizate sau nerealizate, proiecte de idei, de
sertar),
- „Locuințe individuale” (proiecte
executate sau în curs de execuție, dar și
proiecte neexecutate sau de sertar),
- „Case de vacanță” (proiecte executate și
proiecte de sertar),
- „Social-culturale și de producție”
(proiecte executate sau în curs de execuție),
- „Arhitectură prin design” (design de
mobilier, design de produs, grafic design)
- „Arhitectură tânără” (proiecte
personale ale arhitecților stagiari, exclusiv
lucrări de diplomă).
Secțiunea „Casa Mică - Casa
Cuib” a constituit o invitație adresată
tuturor arhitecților din toată țara, membri
ai OAR, nu doar celor din Filiala Dunărea
de Jos. După cum aflăm de la arhitectul
Sergiu PORUMBOIU, o casă, cu cât e
mai mică, cu atât e mai greu de făcut, mai
ales dacă se dorește una „cuib”, adică un
cămin adevărat! „Este proba de foc a
meseriei! Aici se vede măiestria
arhitectului, că «avioane» poate să facă
oricine!”, ne-a spus președintele OAR
Dunărea de Jos. La această secțiune s-au
înscris 46 de arhitecți, dar au fost predate
efectiv 26 de proiecte.
10
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Ca în fiecare an, proiectele câștigătoare, dar și cele participante, vor fi expuse, câte o
lună, la mallurile din Galați și Brăila. În continuare, vă prezentăm proiectele câștigătoare.
S1 Premiul președintelui Filialei Bacău-Neamț
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S1 Premiul președintelui Filialei Dobrogea
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S1 Premiul președintelui juriului
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Secțiunea 1 - PREMIUL 1
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Secțiunea 1 - PREMIUL 2

15

INFO 1

Secțiunea 1 - PREMIUL 3 A
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Secțiunea 1 - PREMIUL 3 B
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Secțiunea 2 - PREMIUL 1
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Secțiunea 3 - PREMIUL 1
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Secțiunea 4 - PREMIUL 1
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Secțiunea 5 - PREMIUL 1
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Secțiunea 6 - PREMIUL 1

22
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Festivitatea de premiere poate fi urmărită la
următoarele linkuri:
link video: https://we.tl/dEkH8qeFMM
link foto: https://we.tl/jBTuOMX9wk
Panourile din expoziție le puteți descărca AICI .
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Întâlnirea președintelui UAR
cu șefii structurilor teritoriale
de Ana DONȚU

foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

Anul acesta, întâlnirea președintelui
UAR cu șefii structurilor teritoriale a avut loc
în data de 6 octombrie, în Sala Media a
Teatrului Național, căruia participanții i-au
și făcut o vizită ghidată alături de dl arh.

Romeo BELEA, profesor universitar
la Departamentul Sinteză de
proiectare, din cadrul Facultății de
Arhitectură a Universității „Spiru
Haret”, București, și membru
corespondent al Academiei Române.
24
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Ședința a fost deschisă de către dna arh.
Ileana TUREANU, președintele UAR: „Vă
mulțumesc că ați făcut un efort să veniți să ne
întâlnim cu toții. Poate v-ar fi plăcut să fim într-un loc
mai comod pentru lucru, dar cred că este important
să avem o atmosferă mai puțin formală și să ne
aflăm într-un loc special, pe care o să avem ocazia
să-l vizităm împreună cu domnul arhitect BELEA.
Este o ocazie rară, de care vrem să profităm.
Este mai important să vorbim, să ne
cunoaștem și să știm care sunt preocupările
fiecăruia dintre noi, să încercăm să găsim niște
răspunsuri la frământările dumneavoastră, decât
să vă citim niște rapoarte pe care oricum vi le putem
trimite pe e-mail”.
link video: https://we.tl/zbN8e6FesE

„Astăzi, 6 octombrie, este ziua
zâmbetului, deci toată ziua să tratăm
problemele fără tensiune și cu relaxarea
colegială. Fiindcă suntem arhitecți, trebuie să
vă mai spun ceva, astăzi este Sf. Apostol
Toma în calendarul creștin, care este
ocrotitorul arhitecților. S-a întâmplat într-un fel
extraordinar să fie stabilită pentru azi
întâlnirea aceasta. Tot așa extraordinar, ieri,
senatul UAR a aprobat ca, anul viitor, să nu
mai facem pauzele acestea așa de lungi, ci să
mergem acolo unde se face înalta școală de
arhitectură mondială: vorbesc despre Bienala
de Arhitectură de la Veneția”.
link video: https://we.tl/zbN8e6FesE
arh. Pavel POPESCU
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„Nu vă voi reține foarte mult pentru
că, împreună cu colega mea dna arh.
Dorina CIOBANU, am făcut o situație
centralizatoare, dat fiind faptul că, până la
urmă, efortul colegilor noștri se
concretizează în niște cifre. Am încercat
să facem o situație comparativă cu
sumele pe care le avem în buget”.
link video: https://we.tl/4Gl3MKp37H

Arh. Doina MARIN
„Există un model național care ne
este extrem de favorabil și noi trebuie să
răspundem în sensul în care, din punct de
vedere organizatoric, trebuie să fim
impecabili. Din nefericire, de aproape 20
de ani, am fost cumva între limitele
legislative. Acum însă consolidăm
organizarea cu legislația în vigoare și am
făcut deja niște pași în acest sens. Unul
dintre ei este realizarea regulamentului de
organizare și funcționare a sucursalelor
județene”.

Arh. Anton STAICU

link video: https://we.tl/FopyNwO0XY
„Voi spune doar câteva cuvinte, sunt
doar scurte comentarii asupra a două
documente care, din grija administrației
UAR, există în mapele noastre. Primul
privește activitățile culturale ale întregii
Uniuni, ale organizațiilor teritoriale, iar al
doilea se referă la Revista Arhitectura. Au
fost anumite frământări și schimbări, dar
revista va rămâne și va funcționa în
continuare”.
link video: https://we.tl/wH7DaWyTt4
Arh. Nicolae LASCU
26
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„Nu suntem într-un context național
destul de favorabil pentru uniunile de
creatori. Am făcut precizările legate de
ceea ce înseamnă Uniunea Arhitecților din
România și de modul în care este
organizată în teritoriu, în raport cu actele
normative în vigoare. Sunt foarte bune
intenții de a pune lucrurile la punct, pentru
a nu avea niciun fel de problemă. Chiar
dacă anumite opinii vor fi divergente, cu
siguranță, ele se vor rezolva. Totul se va
face cu foarte multă cumpătare și
seriozitate”.
link video: https://we.tl/5aeFY6LGbx
Arh. Adriana TĂNĂSESCU
„Un an de zile am lucrat la Comisia
Culturală și am venit de acolo cu niște
concluzii și niște principii, în sensul că, la
comisia culturală, am constat, de fapt, niște
inegalități. Și am zis: NU, toți membrii UAR
sunt egali! De unde vin aceste inegalități?
În primul rând, din informare: comunicarea
este foarte slabă între centru și teritoriu”.
link video: https://we.tl/LRM3MLNGOF
Arh. Daniel CINCU
Ulterior au luat cuvântul președinții sucursalelor, care au vorbit despre proiecte
realizate sau în curs de realizare, au făcut propuneri și solicitări. - S-a discutat despre
activităţile culturale interne ale Uniunii pentru anul 2018, precum şi despre programul special
dedicat Centenarului Unirii şi a Anului European al Patrimoniului Cultural. Pentru ambele
acţiuni s-au solicitat propuneri din partea sucursalelor care să contribuie la cristalizarea
ansamblului activităţilor culturale interne ale Uniunii şi a direcţiilor acestora din anul viitor, în
funcţie de interesele structurilor teritoriale şi ale nucleului central, precum şi pentru
întocmirea unui buget pe anul 2018, urmând ca fiecare dintre aceste propuneri să fie
analizată cu multă atenţie de către Comisia Culturală a UAR şi, apoi, de Comisia Economică.
Fiecare dintre aceste comisii va emite un punct de vedere, care va fi supus discuţiei de către
Colegiul Director, din ziua de 28 noiembrie, şi, în final, aprobării Senatului UAR, în şedinţa de
la mijlocul lunii decembrie, odată cu bugetul pe anul 2018.
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În cadrul ședinței a fost subliniat rolul pe care-l au toate
sucursalele UAR pentru afirmarea Uniunii Arhitecților în mediul
profesional și în întreaga societate a țării, ca susținător al valorilor
culturale, al patrimoniului arhitectural românesc și al promovării
arhitecturii de calitate. Astfel filialele au fost
îndemnate să inițieze sau să continue (acolo
unde există de mai multă vreme) diferite tipuri
de activități, la care este de dorit să fie antrenați
cât mai mulți membri ai UAR, precum și
arhitecți care nu sunt membri ai UAR, dar care,
cu aceste ocazii, pot lua cunoștință nemijlocit
de sfera de preocupări a Uniunii. Aceste manifestări pot fi:
Dezbateri profesionale sau conferințe pe probleme ale
arhitecturii sau protecției patrimoniului din oraș/județ/regiune;
Identificarea (cartarea) situației
clădirilor înscrise pe lista monumentelor istorice și semnalarea
organismelor de specialitate a stării (eventuale) de degradare, care
impune măsuri adecvate;
Identificarea unor clădiri, ansambluri sau situri cu valoare
arhitecturală sau urbanistică pentru care este posibilă declanșarea
procedurii de clasare;
Organizarea unui „Observator
urban” al orașului/județului;
-

Deplasări documentare;

Expoziții ilustrând aspecte ale arhitecturii din zonă: realizări
recente, proiecte...;
Evidența, la nivel local, a arhivelor de arhitectură ale
arhitecților și/sau ale familiilor acestora, ale fostelor institute de
proiectare etc. și colectarea acestora;
Introducerea în preocupările sucursalelor a utilizării cât mai
consistente a clădirilor UAR de la Chiojd și Sinaia;
Prezența activă în mass-media locală
(posturi TV, ziare și reviste, posturi de radio
etc.);
Participarea sucursalei, cu activități
specifice ei, la programule culturale organizate
la Centrul de Cultură Arhitecturală din
București.
Pentru a asculta fiecare discurs, aveți
posibilitatea de a descărca înregistrările video la
linkul următor: https://we.tl/CCaoMlwSEZ
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Dl prof. univ. dr. arh. Romeo BELEA
a prezentat proiectul de reabilitare,
restaurare și modernizare a Teatrului
Național din București: „Înainte de a face
turul prin teatru, vreau să vă spun câteva
lucruri despre proiect. L-am început la 30 de
ani, l-am întrerupt la un moment dat pentru
câțiva ani, l-am reluat în 2005 și îl termin
când mă apropii de «adolescență».
Personal, nu am avut nimic de a face cu
teatrul, am fost doar un mare ahtiat după
spectacole. Când am început, a trebuit să
învăț lecția aceasta, impresionat și de un
curs al unui profesor care ne-a făcut odată un
top al programelor în ordine descrescătoare
a dificultății. Pe primul loc era un teatru total,
pe locul 2 și 3 nu era nimic, pe locul 4 era
spitalul general. Aceasta mi-a rămas în
minte, nu știam de ce. Apoi am înțeles, cu
anii, nu atât programul este dificil, cât
relațiile, pentru că ai de-a face cu niște
oameni dedicați profesiei lor, care au
convingeri proprii, cum e și firesc, trebuie să
îi respecți și să-i înțelegi, pentru că tot ceea
ce faci o faci pentru ei, până la urmă, nu
pentru altcineva”.
link video: https://we.tl/cHqISN4Co5
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Întâlnirea de 40 ani
Promoția IAȘI 1977
de arh. Mircea ȚIBULEAC
foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

Inițial
am vrut să dau vina
pe lipsa de timp, dar
conștientizez, pe măsură ce
studiez materialele adunate cu
ajutorul și amabilitatea lui Eugen
Enache, că articolul este mult mai
complicat de realizat. De ce? Pentru că,
cel puțin pentru mine, nu a fost o simplă
întâlnire cu niște foști colegi. A fost o
răscolire a unor amintiri plăcute,
din multe puncte de
vedere.
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Clădirea actuală a Facultății de
Arhitectură a fost primul șoc, deoarece mi-a
adus în memorie personalitatea marcantă a
celui care ne-a fost mentor profesional și, nu în
ultimul rând, spiritual, model pe care
majoritatea din noi l-a avut în ceea ce am făcut
în profesie și în viață. Cu două săptămâni în
urmă, mă bucuram auzindu-l pe Augustin Ioan
în aceeași clădire, în fața unei săli arhipline,
îndemnându-i pe studenții adunați acolo să-și
aleagă modele. Din păcate, ei nu au avut fericita
ocazie de a-l fi întâlnit pe Gipsy Porumbescu,
dar eu sunt convins că arhitectura clădirii unde
învață tainele meseriei și profesorii lor vor face
ca spiritul acestui titan să le fie transmis.
Nu o să îndrăznesc eu să fac o descriere
a personalității celor doi profesori Maria și
Nicolae PORUMBESCU, deoarece am găsit
un text al altui titan, care a avut ocazia să
lucreze o perioadă cot la cot cu Gipsy. Este
vorba de Dan HANGANU, despre care am scris
cu regret în numărul trecut al Buletinului. El ne
face următoarea descriere:
Era un om deosebit. L-am întâlnit pentru prima
oară în 1960 în atelierul de modelaj al Facultății; făcea
din lut o machetă a stâlpului de la Circ. Rebel, nu își
dăduse diploma la terminarea facultăţii și acum, pliinduse regulamentelor, trecea examenul de absolvire
prezentând un proiect concret.
„- Îți place?” O privire pătrunzătoare, doi ochi
înfipți în mine, o pereche de sprâncene stufoase ce se
încrucișau undeva în interiorul minții mele curioase.
Din momentul acela am fost prieteni; un fel de a
vorbi! În realitate, el era monstrul necontestat,
experiența întruchipată, gentilețea dominantă fără
drept de apel: senior și vasal!
Intens și exigent cu sine însuși și cu cei ce-l
înconjurau, Gipsy avea o putere de lucru extraordinară.
Își construise o lume a lui, proprie, departe de ezitările și
spasmele de modă ale arhitecturii contemporane.
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Fidel rădăcinilor maeștrilor populari, adânc
convins de adevărul tăieturii făcute cu toporul în atât de
ascultătorul lemn, își formulase un cod și un vocabular
pe care nu le-a abandonat niciodată. În 1965 am părăsit
Bucureștiul și impreună cu un grup de prieteni entuziaști
am plecat la Suceava să-i urmăm pe Gipsy și pe Vicky
Porumbescu în aventura creării unei „noi arhitecturi
românești”…
Lângă el am învățat meseria; lângă el am
descoperit sau, mai bine-zis, mi s-a arătat ce trebuie
văzut, ce trebuie simțit.
În afară de ei doi, familia era compusă din mama
lui Vicky, Onyuko Vaida, cățelușa Rebecca, Tudor,
Dumitrașcu și eu. De dimineața până seara eram
fermecați de devotarea totală a lui Gipsy față de desenul
pe care îl avea în față. Negru din cap până în picioare,
plin de cărbune pe ambele mâini, cu care, de altfel,
desena minunat, se pierdea într-o tăcută vrajă ce o
răspândea împrejur. Desena, zgâria, tăia, rădea cu
lama fie hârtia, fie calcul, fie planșeta, sub privirile
noastre prosternate!… Avea o logică și o elocvență
rațională a sistemului de design. Din când în când căuta
aprobarea printr-o întrebare afirmativă ce cădea într-un
lung tunel tăcut…
Maestru manipulator al spațiului, mai ales al
compoziției concave, talentul lui este evident în suitele
de perspective interioare, în jocul savant al combinărilor
în diagonală a spatiilor pe multe niveluri, surprizele și
efectele teatrale, grandoarea și valorificarea detaliilor.
Odată rațiunea satisfăcută, intuiția lui Gipsy
punea stăpânire pe tot ce urma. Afectiv, poetic,
romantic, imaginativ la disperare, Gipsy cultiva un baroc
popular, începând de la gestul structural până la dantela
fină a decorației integrate. Totul devenea o lume feerică
în care detaliul sculptat garanta gama de sentimente, de
la plăcerea descoperirii până la evidenta saturație.
Fidel și capricios în același timp, el a creat forme
arhitecturale ce ating senzualul și eroicul în egală
măsură!
Gipsy este ultimul artizan!
Într-o societate care începea timid în anii '60 să
înțeleagă industrializarea, el s-a refugiat în nordul țării
pentru a putea manevra singur și necontestat de nimeni
ciocanul, dalta și mistria în slujba unui vis mioritic, a unui
spațiu cosmic populat de cocoși, lunci, creste și suveici,
de povești minunate pe care le priveam fermecați.
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Zilnic, oaspeți la bunătățile gătite de el eram
scufundați în universul lui intim - un apartament de 3
camere - plin de cergi, vase, ceramică de Marginea,
bănci, icoane, pietre, fragmente de lemn sculptat și
cărți. O lume a lui apărată cu fidelă înverșunare și
credință de răbdătoarea Vicky. După aproape 2 ani,
epuizați de dragostea atentă ce ne-o arata, dominată de
gentilețea și sensibilitatea lui, Tudor și cu mine am
dezertat! În 1967 am plecat din Suceava, iar eu, în 1970,
am părăsit țara. Am avut totdeauna suspecta teamă că
Gipsy nu mi-a iertat niciodată aceste două forme de
abandon! De altfel, toată corespondența noastră,
scrisorile mele din Canada, primeau răspuns de la
Vicky. După mulți ani i-am invitat la Montréal.
„Cu multă plăcere, dar mai târziu căci acum nu
mă simt prea bine”, mi-a răspuns Vicky. Nu aveau să
vină niciodată! La puțin timp, Vicky a murit. Murise între
timp și Onyuko, și biata Rebecca, și bunul meu prieten
Tudor Dumitrescu.
L-am revăzut în 1997, când am venit în țară cu
ocazia concursului București 2000. În vizita la Suceava,
l-am întâlnit pe Gipsy după 30 de ani. Alb, complet alb,
restul neschimbat! O reîntâlnire plină de amintiri.
Personal… nimic! Ca și cum aceeași teamă ne încerca
pe amândoi.
O plimba pe Sarah Topelson, președinta UIA,
ținând-o ferm de umeri, orientând-o în direcția gesturilor
lui. „Vezi lumina, tăietura, înălțimea, proporția… simți
intenția, forța…”
Nu știu dacă privirile ce ni le arunca Sarah
implorau ajutorul sau erau expresia unei subjugate
admirații.
Naiv și entuziast, altruist capabil să dăruiască tot
ce avea, Gipsy i-a fermecat și deranjat pe mulți. Era
generos cu explicațiile și gata oricând să improvizeze un
discurs presărat cu fraze savante; era pătimaș și
îndurător posedând o încredere de sine vecină cu
aroganța; o totală afișare a talentului său! Monument
solitar, trubadur al unor vremi tulburi ce încep să fie din
ce în ce mai mult uitate, Gipsy este, fără îndoială, un
fenomen unic în analele istoriei noastre. Creator fecund,
talentat și inteligent, el și-a creat cu încăpățânare un
drum propriu ce va rămâne pentru totdeauna o pagină
fermecătoare în cartea culturii românești. Într-adevăr,
un om deosebit!
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Am ținut să fac această minimă introducere în subiectul propriu-zis, pentru că îmi
pare nespus de rău că despre Nicolae PORUMBESCU arhitectul, dar, mai ales, profesorul
care nu a avut intenția și timpul fizic să se acopere cu titluri academice, se vorbește atât de
puțin și tinerele generații nu-l prea cunosc.
Convingerea mea personală este că, dacă un astfel de titan cu o fire vulcanică nu o
avea în preajma lui pe Maria (Vicky, cum îi zicea toată lumea) ca să-l protejeze și să-i ia din
sarcini treburile mărunte, dar nu mai puțin importante, viața lui profesioanlă și, mai ales,
didactică nu ar fi avut un succes așa de mare. Studenții și, în special, bobocii erau luați în
grijă la început de „Doamna”, cum o numeam noi. Ea ne călăuzea primii pași în profesie și,
pentru că nu eram așa mulți în an, putea să aibă grijă de fiecare în parte. Rolul ei era să ne
pregătească astfel ca șocul întâlnirii cu Gipsy să fie cât mai mic.
Cei care s-au prins de la început că era un mare avantaj să lucrezi în atelier la școală
au avut mult de câștigat. Iarna era aproape imposibil de îndurat, deoarece corpul vechi al
clădirii, în care a ființat prima dată Școala de Arhitectură, era neîncălzit. Ca să rezistăm,
puneam reșoul sub scaun și suflam în pumni. Tot chinul era pe deplin răsplătit, dacă
prindeam o corectură de la Gipsy. Cu toate că el avea în grijă pe cei din anii mari, adică anul
3, cum era în acea perioadă sistemul, nu ținea cont și, intrând prin ateliere, arunca o privire
celui pe care îl găsea lucrând și, dacă observa o idee mai valoroasă, rămânea lipit de
planșetă ore în șir, arătând cum se poate șlefui și transforma într-o soluție de excepție.
Dan HANGANU amintește, în textul lui, de putrerea extraordinară de muncă a acestui
mare arhitect. Confirm acest lucru, precizând că la 6-7 dimineața intra în școală și pleca
noaptea târziu. Din această cauză, în momentele când simțea nevoia să-și îndrepte
spatele, se ridica de la planșetă și, cu tunul rămas în mână, făcea un tur prin ateliere.
Rezultatul în perioada de predare era un dezastru total pentru cel la planșeta căruia
poposea. Vă dați seama ușorce însemna ca, pe planșa pregătită pentru predare, să
primești o corectură făcută cu tunul. Cu toate acestea, cel „pedepsit” era un fericit care,
după ani de zile, realizează, de fapt, cât a avut de câștigat când se oprea Gipsy la planșeta
lui.
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Închei cu o amintire care m-a marcat și care demonstrează încă o dată puterea și
determinarea care zăceau în acest om, omul care trăia prin și pentru profesie. S-a întâmplat
să-și rupă, nu mai știu în ce context, mâna dreaptă cu caredesena, după cum se știe, la
scara 1:1. Niciun detaliu nu era lăsat la întâmplare. Dacă vă închipuiți că a stat o zi în
concediu medical, vă înșelați. A continuat activitatea ca și cum nimic nu s-a întâmplat,
desenând cu aceeași forță cu mâna stângă.
Pentru tinerii cititori ai Buletinului nostru, am atașat AICI câteva file dintr-o broșură
tipărită cu ocazia împlinirii a 40 de ani de învățământ superior de construcții la Iași (19411981). Din ele se poate afla cum a luat naștere învățământul de arhitectură la Iași în 1970.
GAUDEAMUS IGITUR
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Am intitulat această a doua parte a întâlnirii noastre așa, pentru că mărturisesc sincer
că, până când nu am primit acest document, pe care-l puteți citi AICI , nu știam mare lucru
despre istoria acestui cântec academic.
Emoțiile pe care le-am trăit fiecare din noi, după atâția ani de când majoritatea nu neam mai văzut, au fost, cred, cauza neglijării acestui mic detaliu, de a ne începe întâlnirea „la
clasă” cu intonarea cântecului care se încheie așa:

„Fie ca tristeţea să piară!
Fie ca urâtorii să piară!
Fie ca Diavolul să piară!
Fie ca oricine-i împotriva şcolii noastre,
Oricine-ar râde de-aceasta, să piară!”

Am avut o zi plină de soare, ceea ce a
îngreunat recunoașterea figurilor care încetîncet se apropie de locul de întâlnire.
Glumesc, deoarece nu cred că soarele ne-a
determinat ca, din când în când, să avem o
reală dificultate în a ne recunoaște. După ce
a trecut șocul și s-a șters distanța în timp,
bucuria revederii se putea citi pe chipul
fiecăruia.
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Au început imediat să se depene
amintirile plăcute, calitatea celor neplăcute
este că se șterg, de parcă nu s-au întâmplat
niciodată.

Vremea frumoasă și faptul că încă nu
ne-am lăsat toți de fumat ne făcea să nu ne
dăm duși „la clasă”, unde doamna
profesoară Mariana FÂRTĂȚESCU,
singura care a răspuns invitației noastre, ne
aștepta ca să strige catalogul.
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Într-un final, am ajuns și în fața
catedrei unde, în deschiderea
evenimentului, ne-a făcut o prezentare a
școlii colegul nostru conf. univ. dr. arh. Mihai
Corneliu DRIȘCU, decanul Facultății de
Arhitectură „G.M. CANTACUZINO”, cum
se numește în prezent școala noastră de
arhitectură, care a luat ființă în 1970 și al
cărui suflet au fost Maria și Nicolae
PORUMBESCU.
Nu știu ce părere au colegii mei și nu
știu dacă se mai poate face ceva, cu toate că
mă îndoiesc, să se instaureze dreptatea și
Școala de la Iași să poarte denumirea
corectă. Pentru că am trăit acolo trei ani, risc
să-mi dau cu părerea că sufletul acestei
școli a fost un cuplu, de fapt, adică, singur
Gipsy, fără Vicky, nu ar fi reușit în această
misiune plină de responsabilitate, pe care o
presupune formarea profesională și
calitatea de model pentru generații și
generații de studenți.
Am scris multe articole despre
activitatea și viața lui G. M. CANTACUZINO,
calitățile sale incontestabile atât
profesionale, cât și umane. Sunt perfect de
acord că este o personalitate în fața căreia
merită să ne închinăm, mai ales în aceste
zile când tinerii aspiranți la profesia de
arhitect duc această lipsă de modele, dar,
sincer să fiu, nu văd care este legătura sa
directă cu fondarea și dezvoltarea
învățământului de arhitectură în Iași. Am
aflat „pe surse”, cum se spune, cine este
autorul acestei nedreptăți și, cunoscând
persoana, sunt convins că informația este
adevărată. Nu mai are, însă, rost să ne
uităm în spate. Privind spre viitor, lansez
această temă de gândire, mai ales, colegilor
din Iași, cadrelor didactice de la facultate, să
îndrepte această situație.
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Sunt consecvent dorinței mele pe care
o propun încă din 2001 ambelor conduceri
ale organizațiilor noastre: să facem pași mai
rapizi și mai concreți în direcția înlăturării
lehamitei din sânul breslei noastre.
Mă opresc aici și, revenind la subiect,
vreau să remarc o informație pe care dl
Mihai DRIȘCU ne-a dat-o în cuvântarea sa.
Clădirea facultății este unicat în România și
rar întâlnită chiar și în alte țări, pentru că a
fost proiectată, de la început, pentru această
destinație. De asemenea, am aflat cu
bucurie că, de 13 ani, facultatea s-a
desprins de facultatea de construcții, că s-a
instalat un basorelief cu chipul lui
PORUMBESCU, că se pregătesc, încă de
pe acum, să sărbătorească 50 de ani de
existență și, nu în ultimul rând, că s-a decis,
împreună cu colegii din Suceava, să pună în
valoare mormântul lui Gipsy și Vicky
PORUMBESCU aflat la Suceava. Toate
aceste informații le-am primit și datorită
colegului Dragoș CIOLACU, conferențiar la
facultate. Am fost invitați să participăm la
tradiționala deja manifestare organizată la
Iași, împreună cu invitați din Republica
Moldova și Ucraina, MUST de
ARHITECTURĂ 2017, la care deja am
participat și de unde am cules, timp de patru
zile, informații prețioase, pe care le vom
include în numărul următor al Buletinului.
Link cuvântări: https://we.tl/89eIyKwz0h
Emoțiile s-au risipit încet-încet, iar
doamna profesoară Georgeta Mariana
FÂRȚĂTESCU, luându-și locul la catedră, a
strigat catalogul. Micile noastre „perle”, pe
care le-am spus fiecare când ne-am
prezentat, o să le descoperiți singuri,
descărcând filmările. Nu le redau decât
selectiv, pentru a sugera atmosfera și pentru
că majoritatea cititorilor nu o să le guste,
fiindcă unora le lipsește liantul emoțional pe
care îl avem noi.
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Recordul l-a înregistrat Ervin, care are
patru copii cu trei neveste, din 10 în 10 ani, și
care promite că nu are de gând să se
oprească. Tot el, se pare, deține și recordul
profesării prin mai multe țări, satisfăcându-și
plăcerea de a călători.
Link video: https://we.tl/ytZiImrIQ9

Înainte de întâlnirea pentru cina festivă,
am poposit la clădirea unde a ființat prima
formă a Școlii de Arhitectură din 1970, până
în anii'80, când s-a mutat în actualul sediu.
40

INFO 3
Pe acele trepte s-au făcut, în anii
studenției noastre, multe fotografii. Din
această cauză, am dorit să repetăm și
acum, cu toată reținerea. Am ezitat, pentru
că pe fundal ar fi apărut numai reclame ale
unor firme medicale, iar dacă peste ani
urmașii o vor găsi, vor fi derutați,
neînțelegând ce fel de facultate am absolvit,
de fapt.
Cina festivă, datorită serii minunate de
început de toamnă și a inspirației
organizatorilor de a o face în grădină, a fost
o reușită deplină. Pe lângă colegii cu care
ne-am întâlnit în prima parte a zilei, au mai
ajuns și alți câțiva. Printre aceștia, am avut
plăcerea să o revăd pe fosta mea prietenă
din cei trei ani petrecuți la Iași, Maricica
TOFAN, care a avut inspirația să aducă poze
din studenție. În jurul lor s-au strâns toți
colegii și, cu acest prilej, s-au depănat
amintiri peste amintiri.
Până la final, lista celor care au reușit
să participe la această primă întâlnire, după
40 de ani, este formată din 22 de persoane:
Doina BĂLAN (IGNAT), Cosmin BOGHIȚĂ
(BOBI), Constantin CARAMATESCU, Ioan
CRISTEA (NELU), Eugen ENACHE, Viorica
FÂCĂ (FLOREA), Sorina Paula
GHEORGHIU (LUPU), Radu IFTIMESCU,
Petru IGNAT, Bogdan MIRONESCU, Florin
MÂNDRU, Constantin NEAMȚU (PUIU),
Ervin OSMAN, Cristina Maria PAVALACHE
(CARAMATESCU), Marian POPOVICI,
Ioan SOLTUZ, Andrei TEODORESCU,
Mircea ȚIBULEAC, Maricica TOFAN
(DRAGOMIR), Gelu TUDORACHE,
Constantin ȚUNDREA (DAN), Vasile
VRÂNCEANU (ȚUȚU).
Lista completă a grupei 31 și 32 din
anul trei (1976-1977) o puteți consulta AICI .
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INFO 3
Din aceștia, au fost absenți, pe motiv
întemeiat, cei care au plecat din lumea asta:
Dan GHIVIRIGĂ, Tudor MANOLESCU,
L i v i a Ț U N D R E A Ș T E FA N , C r i s t i a n
TEODORESCU și Dan VERONIUC.
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Pentru că spuneam la începutul
articolului că amintirile neplăcute au o mare
calitate, aceea că sunt repede date uitării, vă
invit, mai ales pe foștii colegi, să ne binedispunem urmărind câteva imagini amuzante
din trecut, combinate cu cele recente de la
finele lunii septembrie. Cum ne-am petrecut
seara și, mai ales, cum ne-a întreținut Puiu
NEAMȚU și chitara lui puteți urmări
descărcând linkul https://we.tl/RfqBtAAsr7

Toate pozele mele și o grupare
colectată de Eugen ENACHE le puteți
descărca timp de două săptămâni pe
linkul https://we.tl/lCGBpx4Ocm
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