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      SEMNAL 1    

 În data de 30 aprilie 2018 se va deschide la Fabriano în Italia, Festivalul internațional de acuarelă  

„Fabriano in Acquarello 2018”, manifestare artistică de prestigiu a cărei primă ediție  s-a desfășurat 

în anul 2010. 

La acest eveniment de anvergură, ca și în ceilalți ani, vor participa expozanți din întreaga lume, 

cumulând anul acesta 1438 de artiști, selectați de către juriul festivalului.

România va fi reprezentată de către 20 de acuareliști, care vor prezenta fiecare câte o lucrare de 

maxim 56x38 cm. Doi dintre aceștia sunt arhitecți: Ioana Mihăiescu și mai tânărul ei coleg de 

breaslă, Ovidiu Iovanel, ambii din Reșița. 

Menționez că România a început participarea la acest festival începînd cu anul 2016, prin prezența 

atunci a doi  reprezentanți: Ovidiu Iovanel și Vasile Mile. 

Lucrările tuturor participanților, ca și o prezentare succintă a acestora, vor fi incluse în catalogul 

expoziției.

În localitatea Fabriano se produce încă din 1260,hârtia filigranată și celebra hârtie pentru pictură în 

acuarelă 100% bumbac, alb natural, care păstrează prospețimea culorilor și nu îmbătrânește în 

timp. 

Festivalul, care este deschis vizitatorilor iubitori ai acestui gen artistic,  își va închide porțile în 16  

mai 2018.
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INFO 1
foto&video: arh. Mircea ȚIBULEAC

                     

Expo ENE 80

Partea a II-a.         

„O viață dedicată arhitecturii și artei”
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 În partea a doua a acestui articol vom 

prezenta reacțiile participanților la vernisajul 

expoziției, ecourile evenimentului în presă, dar, 

înainte de toate, pe cei care au ajutat la pregătirea 

expoziției, care se implică nu pentru prima oară și 

fără de care ne-am fi descurcat cu greu: dl arh. 

Dorin FIRMANCIUC, dna arh. Adriana GUTT, 

ambii membri ai Filialei Sibiu, precum și dna 

Bobo ...

arh. Adriana GUTT

soții Ioana MIHĂIESCU și Nicolae SIMION

arh. Dorin FIRMANCIUC & Teh. Arh. Maria JOLD ( Bobo)

arh. Mircea ȚIBULEAC, arh. Daniela STĂNCULESCU
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 Arh. Ioana MIHĂIESCU - Reșița 

Îmi place din burgul acesta medieval fiecare 

piatră, fiecare fereastră deschisă şi fiecare 

palmă de acoperiş muiată în zeci de nuanţe 

calde. Mi s-a oferit ocazia să revin în oraş după 

mulţ i  ani ,  pr in  invi taţ ia  adresată  de 

organizatorul  evenimentului  cultural , 

preşedintele UAR Sibiu, arhitectul Mircea 

Ţibuleac, un sufletist împătimit al perfecţiunii şi 

al detaliului, şi prin acceptul sărbătoritului zilei, 

minunatul personaj de basm arh. Ion Ene, 

proaspăt octogenar.

 A fost onorant pentru mine să expun alături de 

talentatul, sensibilul poet al culorilor calde Ion 

Ene şi împreună cu delicata şi creativa Daniela 

Stănculescu. 

Holul Primăriei sibiene a fost neîncăpător. Am 

aşezat cu Mircea, Nicu şi Olimpia, după multe 

încercări, panourile care trebuiau să cuprindă 

toate lucrările strânse pentru expunere. Înainte 

de a descoperi sala amplă a vernisajului, am 

obligat publicul să intre printr-un „filtru” 

realizat cu panouri dese, pe care regăseai toate 

turnurile Sibiului, străjeri ai acestuia, conturate 

cu fineţea penelului lui Ion Ene. 

Dorin, Bobo, Adriana au lucrat din greu 

aproape o zi ca să aşeze pe simeze poveştile 

despre Sibiu lucrate în nuanţe calde de ocru şi 

sepia, mângâiate de o lumină alinătoare, ale lui 

Ion Ene.

Nicu a coborât şi a urcat pe o scară de câteva 

zeci de ori, mai bine de 8 ore, ca să fixeze 

împreună cu mine acuarelele aşa-zis uşoare ca 

„o adiere” ale mele.

Daniela, ea însăşi ca un personaj de poveste, 

încărcată cu o recuzită completă: suporturi, 

coşuri, flori, vase de ceramică, perdea, garnişă, 

covoraş ș.a., a analizat, a asamblat, a refăcut şi 

a compus scene de bucurie pascală, de plonjare 

în copilărie şi de o frumuseţe inocentă. 

I N F O 1
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În scenografia organizată de noi, au pătruns în preajma orei 16, aproape o sută de oameni „grei” ai 

Sibiului - arhitecţi, artişti plastici, proiectanţi, ingineri, oameni de cultură, profesori, iubitori de artă. 

O prezenţă impresionantă de personalităţi care ştiu să asculte, care îşi respectă interlocutorul, 

aparţinând generaţiei care încă îşi ridică pălăria pe stradă într-un salut politicos şi care au formaţia şi 

darul unei exprimări dense şi savuroase.

Am simţit bucuria sărbătorii care te copleşeşte şi am făcut eforturi să nu pierd nicio vorbă rostită acolo 

de Mircea Ţibuleac, Ioana Urdea, Olimpia Tudoran, Ion Ene, Daniela Stănculescu, Erwin Joseph 

Ţigla, Carmen Ştefănescu, Mihai Maikovschi, Doru Pasăre, Liviu Cioacă, Mihai Şerbănescu, Ioan 

Tămâian.

După declararea deschisă a expoziţiei, o parte dintre frumoşii sibieni (şi nu numai!) au venit la mine 

să-mi adreseze câteva cuvinte. Emoţionant şi foarte onorant. Familia arh. Rusu, fam arh. Voiciulescu, 

arh. Dorin Boilă, arh. Victor Moraru, arh.-şef Sibiu, Ioana Urdea, prof. Silvia Şerb, arh. Radu Popa, 

fam. sculptor Radu Aftenie, artist Ioan Tămâian, artist plastic Mihai Cîrstea, prof. Angelica Mircescu, 

ziarist Ioana Mîţu şi mulţi, mulţi alţii.

Mă bucur că a existat în viaţa mea un astfel de eveniment, mai ales că a fost organizat de arhitecţi 

pentru colegii lor arhitecţii care nu lasă să se stingă ideea că un arhitect este în acelaşi timp un 

tehnician de elită şi un creator-artist sensibil. 

Mulțumesc mult pentru aceste clipe şi... te iubesc Sibiu!!!

I N F O 1
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 Cu o creativitate neţărmurită, arhitecta 

Daniela Stănculescu dă chip eroilor literaturii 

universale, modelând din hârtie păpuşi cu ochii 

ca mărgelele, rotunzi şi expresivi, cu şapca pusă 

ştrengăreşte, cu cosiţele pe spate sau cu 

cârlionţii în vânt. Atât de expresive încât zici să 

sunt reale, atât de frumoase că-ţi luminează 

ziua, atât de minuţios lucrate încât nu te poţi 

împiedica să te apleci atent asupra lor şi să 

admiri preocuparea pentru cele mai fine detalii!

O expoziţie reuşită, o îmbinare atât de plăcută a 

celor trei stiluri care dau echilibru prin linii şi 

culoare şi aduc veselie prin candoarea 

lucrărilor ce reuşesc să anime latura ludică a 

fiecăruia dintre noi.

 O organizare eficientă, atentă până la 
cele mai mici detalii, cu invitaţi aleşi, specialişti 
în domeniu, cu momente frumos elaborate 
pentru a pune în valoare opera artiştilor, dar şi 
cu prezentări ale criticilor de artă care au reuşit 
ne să ofere o pastilă de cultură şi nouă, celor mai 
puţin cunoscători. O acţiune deosebită a Uniunii 
Arhitectilor din România - filialele Sibiu și 
Caraş-Severin și Primăria Sibiu, care îndeamnă 
la educaţie prin artă… o întâmplare fericită că 
am fost acolo… o zi minunată!

 Prof. Angelica MIRCESCU 

Dir. adj. Şcoala Gimnazială Nr. 4 

Moreni, Dâmboviţa

După-amiază blândă de martie. Centrul 

Sibiului te îmbie la o plimbare tihnită, printre 

oameni frumoși și ospitalieri, cu călători care 

pășesc agale pe străzile orașului. Centrul de 

Informare Turistică din incinta Primăriei îşi 

deschide larg uşile vizitatorilor. Curioasă, intru, 

intuind că voi fi martora unui eveniment 

special. Nu m-am înşelat. Privirile mele 

curioase de lume şi de frumos se îndreaptă spre 

simezele instalate în holul generos şi… rămân 

acolo! O bucurie pentru orice iubitor de artă, 

Expoziţia ARTA ȘI ARHITECTURA - ENE 80 

ne-a răsfăţat simţurile estetice, mie şi celorlalte 

peste o sută de persoane venite pentru a asista la 

vernisaj. Acuarelele de o deosebită delicateţe ale 

pictoriţei-architect Ioana Mihăiescu sunt o 

încântare, o rază de culoare şi rafinament 

oferită cu generozitate spre deliciul tuturor.

 Panotarea s-a făcut cu măiestrie, reuşind 

să pună în valoare tonurile calde ale culorilor şi 

să ajute fiecare lucrare să-şi transmită cât mai 

fidel mesajul privitorilor. Am fost martora unei 

chimii speciale, a unei îmbinări fericite între 

rigoarea mâinii de architect, fineţea penelului 

de pictor şi delicateţea sufletului de om. Reţeta 

succesului!

 Şi tot mâna de architect am intuit-o în 

lucrările pictorului-architect Ion Ene, care, deşi 

aflat la o vârstă venerabilă, ştie să privească 

viaţa cu umor şi optimism şi îşi trădează 

dragostea necondiţionată faţă de acest oraş-

cetate, care-l emoţionează şi-l inspiră în fiecare 

tablou. 

Peisaje, culori, linii, rigoare - toate capătă 

conotaţii vesele atunci când, din loc în loc, îţi 

zâmbeşte câte un chip poznaş al personajelor 

atât de îndrăgite ale basmelor copilăriei… 

I N F O 1
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 Carmen Ștefănescu - secretar 

general Asociația Localităților și Zonelor 

Istorice și de Artă din România

Mulțumesc artiștilor pentru invitația de a lua 

cuvântul în cadrul vernisajului expoziției „O 

viață dedicată arhitecturii și artei - arh. ION 

ENE - 80 ani”.

Ca de fiecare dată a fost o bucurie să revăd 

acuarelele pline de lumină și sensibilitate ale 

artistei Ioana Mihăiescu și o adevărată 

inspirație să fiu alături de arhitectul și artistul 

Ion Ene, la împlinirea venerabilei vârste de 80 

de ani. Și nu în ultimul rând, am zâmbit la 

vederea păpușilor din hârtie ale artistei Daniela 

Stănculescu. A fost un eveniment cu emoții și 

bucurie, felicitări și organizatorilor pentru 

alegerea unei locații minunate precum Sala de 

expoziție a Primăriei Sibiu!

Ioana MÎȚU 

jurnalist, masterand Arte

Sunt jurnalist de peste zece ani si am scris o bună 

bucată de vreme și despre piața de artă 

contemporană din România. Părăsisem de mult 

lumea peisajelor impresioniste, a portretelor 

renascentiste, poate pentru că mi se părea că 

lumea a evoluat spre altceva, mai conceptual, 

minimalist, spre o sensibilitate nu așa de fățișă, 

de explicită. Nu știu când oare ne-a apucat 

spaima de a ne arăta vulnerabilitatea, fie ea în 

acuarele, pe pânză sau în sculpturi din hârtie, 

sub formă de păpuși. 

Nimeni, nici eu, nu mai caută răspuns la astfel 

de întrebări, pentru că sunt altele mai actuale. 

Cu toate astea, am regăsit în expoziția „O viață 

dedicată arhitecturii și artei - arh. ION ENE - 80 

ani” exact acele manifestări artistice, sensibile, 

pe care le-am considerat mult timp melancolice 

și „uneventful”. 

După acest eveniment nu pot să spun însă decât 

că participarea mea la expoziția celor trei 

arhitecți-artiști: Ioana Mihăiescu, Ion Ene, 

Daniela Stănculescu, m-a bucurat, m-a 

inspirat, așa cum m-a bucurat revederea 

Sibiului după mulți ani, cu frumusețea lui 

simplă și aparte, ce nu pretinde a fi nimic 

altceva decât e. 

 Carmen ȘTEFĂNESCU - secretar 

general Asociația Localităților și Zonelor 

Istorice și de Artă din România

Mulțumesc artiștilor pentru invitația de a lua 

cuvântul în cadrul vernisajului expoziției „O 

viață dedicată arhitecturii și artei - arh. ION 

ENE - 80 ani”.

Ca de fiecare dată a fost o bucurie să revăd 

acuarelele pline de lumină și sensibilitate ale 

artistei Ioana Mihăiescu și o adevărată 

inspirație să fiu alături de arhitectul și artistul 

Ion Ene, la împlinirea venerabilei vârste de 80 

de ani. Și nu în ultimul rând, am zâmbit la 

vederea păpușilor din hârtie ale artistei Daniela 

Stănculescu. A fost un eveniment cu emoții și 

bucurie, felicitări și organizatorilor pentru 

alegerea unei locații minunate precum Sala de 

expoziție a Primăriei Sibiu!

I N F O 1
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 Carmen Ștefănescu - secretar 

general Asociația Localităților și Zonelor 

Istorice și de Artă din România

Mulțumesc artiștilor pentru invitația de a lua 

cuvântul în cadrul vernisajului expoziției „O 

viață dedicată arhitecturii și artei - arh. ION 

ENE - 80 ani”.

Ca de fiecare dată a fost o bucurie să revăd 

acuarelele pline de lumină și sensibilitate ale 

artistei Ioana Mihăiescu și o adevărată 

inspirație să fiu alături de arhitectul și artistul 

Ion Ene, la împlinirea venerabilei vârste de 80 

de ani. Și nu în ultimul rând, am zâmbit la 

vederea păpușilor din hârtie ale artistei Daniela 

Stănculescu. A fost un eveniment cu emoții și 

bucurie, felicitări și organizatorilor pentru 

alegerea unei locații minunate precum Sala de 

expoziție a Primăriei Sibiu!

Florian Liviu CIOACĂ - Director Casa de 

Cultură Tudor Mușatescu, 

Câmpulung Muscel

Când primești o invitaţie ţi se face o onoare, 

pentru că undeva, cineva doreşte să te scoată 

din limita orizontului tău, oferindu-ţi un alt 

cadru, unde te poţi întâlni sau reîntâlni cu 

semeni, care în bucuria lor au ceva în comun, 

cum ar putea fi Arta, Cultura etc.

Bucuria primirii acestei invitaţii a fost dublă, 

căci ea a venit din două direcţii: una din partea 

dnei. arh. Ioana Mihăiescu, care este şi membră 

a Cenaclului de Arte Plastice „I. D. Negulici” al 

Casei de Cultură „Tudor Muşatescu” din 

Câmpulung Muscel, iar cealaltă, din partea dnei 

Carmen Stefănescu, secretar general al 

Asociaţiei ALZIAR, al cărei membru sunt şi eu.                                  

După parcurgerea simezelor şi a celor peste 200 

de lucrări expuse, eu am intitulat această 

expoziţie „Trei Arhitecţi într-un buchet de 

primăvară”.

Am întâlnit aici măiestrie, simţ al culorii, 

armonie, dar mai ales DRAGOSTE în delicatul 

joc cromatic al lucrărilor. Şi tototdată 

mulţumirea exprimată de autori pentru talentul 

primit.

Lucrările evoluează de la două dimensiuni în 

maniera lucrului în acuarelă, continuând cu 2D 

într-o formă mai vâscoasă, ulei şi iată 

împlinirea spaţiului în cele trei dimensiuni, prin 

figuri create într-o manieră proprie care parcă 

aşteaptă de la noi un gest tandru, de mângâiere.

Casa de  Cultură „Tudor Muşatescu”  - 

Cîmpulung Muscel a acordat expozanţilor o 

medalie, pe care am inscripţionat următoarele: 

„Nobleţea se vede în aura omului, nu se încurcă 

c u  l u c r u r i  i n u t i l e ,  m ă r e ţ e ,  v i c l e n e  ş i 

preaîndestulate, ea luminează şi îmbogăţeşte pe 

cel ce suferă cu gândul la Dumnezeu”.

Și aş mai adăuga: „Nihil sine Deo”.

Un eveniment minunat desfăşurat în inima 

Sibiului, în prag de primăvară.

Erwin Josef ȚIGLA

președintele Forumului Democratic 

German Caraș-Severin

Am participat la evenimentul cultural din ziua 

de 15 martie 2018, desfășurat în sala Primăriei 

Sibiu, din dorința de a fi alături de arhitecta-

artist Ioana Mihăiescu, care reprezenta acolo 

municipiul nostru, Reșița. O definesc ca un 

suflet nobil, o sensibilitate aparte, o doamnă 

implicată în viața comunității noastre. 

Traiectoriile ei arhitecturale în viața urbei 

caraș-severinene, dar și aportul plastic în tot 

ceea ce face mă obligă cu plăcere să constat că 

Reșița se conturează cultural și prin contribuția 

dumneaei la reușitele de astăzi ale fostei Cetăți 

de foc, în prezent căutătoare de noi drumuri 

într-o viață în continuă și alertă schimbare.

Expoziția deosebit de bine organizată, densă, 

variată, dar lirică în același timp, a alăturat trei 

arhitecți talentați, atașați de frumos, oameni 

care au amprentat cu lucrări orașele lor și care 

ating o coardă sensibilă a sufletului nostru. 

Le mulțumim că exista, le mulțumim pentru 

implicare și le mulțumim pentru sufletul dăruit 

celor dragi, apropiați, dar și semenilor!

I N F O 1
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De la imagini de ansamblu, reale vedute, 

pictorul Ion Ene tratează unele zone, obiective, 

în spirit romantic precum pasajul scărilor sau 

Zidul Cetății cu turnurile sale străjuitoare, altele 

în detaliu, Piața Mică, Piața Mare, Piața Huet, 

atent la cele mai semnificative elemente, 

cuprinse la rândul lor în variante multiple 

seducătoare. 

Impresionantă este cuprinderea acestor spații 

arhitecturale în viziune monumentală, în pofida 

dimensiunilor relativ mici ale tablourilor.

Ion Ene a invitat la aniversarea sa și două 

colege de breaslă, la rândul lor distinse 

creatoare, acuarelista Ioana Mihăescu, din 

Reșița, și sibianca Daniela Stănculescu, 

autoarea unui grup de statuete din hârtie, 

reprezentând păpuși, element pitoresc, ludic, 

evocator al copilăriei, de o cuceritoare 

imaginație.

Acuarelele sensibile ale Ioanei Mihăiescu, 

simfonie cromatică în acorduri line pastelate, 

rafinate, relevă spontaneitatea vibrantă a 

artistei de a ne introduce în universul floral sau 

peisagistic cu perspectivă apropiată sau 

îndepărtată, la care culoarea se dizolvă în 

lumină sau lumina în culoare.

Astfel împlinită, expoziția celor trei arhitecți se 

constituie ca un real și notabil eveniment 

artistic. 

Dr. Maria Olimpia TUDORAN-CIUNGAN 

critic și istoric de artă

Distinsă personalitate a Uniunii Arhitecților din 

România, cunoscutul și apreciatul arhitect Ion 

Ene se prezintă în fața publicului sibian, cu 

prilejul împlinirii vârstei de 80 ani, cu o amplă 

expoziție de pictură dedicată vechiului burg. 

Tablourile sale sunt marcate de o anume 

monumentalitate ce se degajă din spațiul 

arhitectural, de rigoare compozițională, în 

limbaj cromatic bogat, perfect circumscris 

valorilor vechii arhitecturi sibiene.

Arhitectul-pictor ne relevă în această ipostază a 

capacității sale creative o suită bogată de 

tablouri ce au ca tematică preferată centrul 

vechi istoric al Sibiului, reiterat în numeroase 

variante dedicate celor mai cunoscute 

monumente emblematice ale Sibiului.

Cu pasiune, cu afecțiunea sibianului pentru 

urbea sa, cu siguranța, rigoarea pedantă a 

arhitectului, dar și cu plăcerea, apetența pentru 

bogăția cromatică a acestei zone speciale, 

centrale a orașului, Ion Ene ne cucerește în 

această expoziție prin modalitățile multiple ale 

variantelor zonelor celebre, a monumentelor lor 

particulare.

Artistul ilustrează în câteva variante o imagine 

generală a centrului medieval al Sibiului văzut 

din perspectivă plonjantă aidoma unui puzzle, 

în care privitorul atent poate identifica și cele 

mai importante edificii.

I N F O 1
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Cu atât mai bucuros am fost să constat că 

pepiniera de talente a facultății a continuat, și 

tradiția împământenită din timpul meu a fost 

prezentă și la generațiile ulterioare de arhitecți.

Ca om care cunosc bine acuarela, trebuie s-o 

contrazic pe dna arh. Mihăiescu privitor la 

formula ce o dă, că: „Acuarela nu e decât o 

picătură de apă, care devine timp”. În realitate, 

în spatele acestei exprimări pline de poezie, zace 

puțin talent și o grămadă mare de muncă! 

Pornind de la alegerea subiectului, în care 

acuarelistul trebuie să se hotărască rapid și 

ferm, continuând cu stabilirea viitorului 

element central, care va capta atenția în 

viitoarea compoziție, mergând la detalii din 

care acuarelistul trebuie să aleagă prompt pe 

cele mai grăitoare, eliminând restul și încheind 

cu tușa generală, care nu admite reveniri, 

pentru a nu impieta prospețimii. Practic, 

acuarelistul, după ce și-a stabilit punctul de 

privire trebuie să reușească să-și vadă lucrarea 

terminată și să acționeze apoi treptat de la faza 

de coală albă, până la cea de lucrare realizată, 

conform unui plan virtual, ce trebuie să și-l facă, 

și să-l urmărească draconic.

Pentru a putea îndeplini toate aceste etape se 

cere, de fapt, o experiență cât mai mare și un 

„antrenament“ continuu, singurele elemente ce 

pot să asigure spontaneitatea, potrivirea 

corectă a culorilor și prospețimea acuarelei. 

Toate, acestea fac ca de la „picătura de apă” 

până la calitatea de a atrage interesul 

privitorului și chiar până a-l face să revină 

pentru încă o analiză, e o cale foarte lungă, care 

face în final ca numărul de pictori care aleg ca 

mijloc de exprimare artistic acuarela să fie mult 

mai redus față de cei ce aleg culorile în ulei.

Ei bine, tot acest noian de gânduri m-au cuprins 

analizând lucrările dnei Mihăiescu! M-am 

revăzut în acei ani minunați ai tinereții, la orele 

de specialitate, din deplasările cu facultatea, 

sau cercul de arte plastice, înființat în timpul 

nostru, în care dispăreau orice alte preocupări 

și totul era calat doar pe o creație cât mai 

reușită. Pentru toate acestea, stimata dnă arh. 

Mihăiescu țin să vă transmit un mare 

MULȚUMESC, sănatate și putere de muncă 

pentru viitor - le meritați din plin!

arh. Constantin VOICIULESCU

Sub atenta și competenta organizare a Filialei 
Județene UAR Sibiu, condusă de colegul nostru 
arh. Mircea Țibuleac, în perioada 15-31.03.2018 
a avut loc, în Sala de expoziții a Primăriei Sibiu, 
o expoziție de pictură și acuarelă inițiată în 
colaborare cu arh. Ion Ene, din Sibiu, și 
respectiv arh. Ioana Mihăiescu, din Reșița. 

La vernisajul reușit, întreaga adunare fiind 
croită după principii moderne de întâlnire cu 
arta, s-a debutat cu obișnuitele prezentări, 
d iscursuri  ș i  fo tograf i i ,  ș i  abia  după 
consumarea acestei prime părți oficiale am 
putut lua contactul cu simezele, care de data 
aceasta erau pline, promițând un regal 
artistic...

Dacă pentru partea de ulei a arh. Ion Ene, am 
avut deja prilejul să mă exprim, Ene fiind 
artistul „de casă” al Filialei noastre, ocazia de a 
vedea lucrările arh. Ioana Mihăiescu a fost o 
surpriză dintre cele mai plăcute pentru mine!

De la început trebuie să spun că eu fac parte din 
generația de arhitecți care a fost în Școala de pe 
str. Biserica Enei din București, între anii 1951-
1957, pentru care desenul și acuarela au fost 
m a t e r i i  d e  c ă p ă t â i ,  î n  c a d r u l  c ă r o r a 
îndrumările și exemplul propriu al unor dascăli 
de excepție ca: prof. arh. Gheorghe Simotta, 
prof. arh. Nicolae Cucu, conf. arh. Bogdan 
Gheorghiu, arh. Anton Dâmboianu etc… erau 
modele palpabile și adevărate pietre de temelie 
pentru formarea noastră individuală. Nu e de 
mirare că din generația noastră au provenit 
nume cunoscute ale genului, ca: arh. Milos 
Cristea, Aurel Sârbu, Sorin Gavra, Gheorghe 
Leahu, sau ceva mai tânpra Ligia Podoreanu-
Ekstrom. 
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Prof. dr. arh. Paul NIEDERMAIER

M.c. al Academiei Române

 Într-o dimineață veneam din Brașov. Nu era o 

vreme foarte bună, dar încă mai era soare. Ne 

apropiam de Avrig și în fața noastră au apărut 

două ace, strălucind în soare. Se detașau pe 

fondul unui cer negru. Colegul din mașină îmi 

spune: „Uite turnurile lui Ene!”

De atunci recunosc aceste turnuri – la Simnic 

sau în alte părți. Există mulți arhitecți în Sibiu, 

dar puțini și-au pus în asemenea măsură 

pecetea asupra peisajului ambiant.

Felicitări domnule coleg!

Dorel Viorel PASĂRE  

Șef Reprezentanță Județeană Gorj din 

cadrul OAR Filiala Teritorială Oltenia,

Vicepreședintele Filialei UAR Gorj

Pasiune, sensibilitate, talent, muncă... sunt 

d o a r  c â t e v a  c a l i t ă ț i  c a r e  d e f i n e s c 

personalitatea celor 3 mesageri ai frumosului, 

care azi, 15 martie 2018, ne-au încântat cu 

lucrările expuse.

În general, în mare parte arhitecții sunt prinși 

în vâltoarea vieții, între actul de creație, discuții 

cu beneficiarii, redactare, asistență în șantier 

ș.a.m.d. și se sfiesc să iasă în public, să se 

prezinte așa cum trebuie, așa cum merită, 

pentru a fi apreciați. 

De multe ori, ei au nevoie de un organizator 

care să știe să lege/pună lucrurile cap la cap: 

expozanți, locație, timp, protocol, invitați. 

Pentru reușita acestei expoziții îl felicit pe dl 

arh. Mircea Țibuleac și pe toți colaboratorii 

care l-au sprijinit, atât pentru munca depusă, 

cât și pentru inspirata alegere de a-i invita să 

expună pe arhitecții Ion Ene, Ioana Mihăiescu și 

Daniela Stănculescu, cărora trebuie să le 

mulțumim pentru emoția pe care ne-au 

transmis-o. 
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Arh. Ion ENE

Vernisajul expoziției „ENE 80” a fost un succes 

total pentru mine și pentru colegele mele Ioana 

și Daniela. Iată argumentele:

· Organizarea, beneficiind de bagheta 

domnului arh. Mircea ȚIBULEAC, a fost 

ireproșabilă.

· Un public numeros și select.

· Exponatele au fost apreciate prin notele 

critice ale doamnei Olimpia TUDORAN. 

Personal am expus 69  tablouri pictate în ulei.

· Am fost foarte fericit că la vernisaj a 

participat și fiica mea, care a venit, în mod 

special, din SUA pentru acest eveniment.

· Expoziția organizată de Filiala Sibiu a 

UAR, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, 

m-a pus în situația de a învinge psihologic, 

având în vedere situația de sănătate în care 

eram.

Am și un regret - la  eveniment nu a participat 

nimeni din conducerea OAR.

Personalitățile care m-au onorat cu prezența 

lor au fost:  Prof. dr. arh. Paul NIEDERMAIER - 

membru corespondent al Academiei Române, 

Ion TĂMÂIAN - artist sticlar, președintele 

Filialei UAP Sibiu, maiestrul Nicolae BARCAN - 

pictor, Radu AFTENIE - sculptor, arh Ioana 

URDEA - arhitect-șef la Primaria Sibiu, Fred 

NUSS - artist fotograf și Cetățean de Onoare al 

Sibiului. O deosebită plăcere a fost pentru mine 

prezența la vernisaj a preoților Teodor 

RĂDULEȚ, Marian RĂDULEȚ și Adrian 

RĂDULEȚ, preoți ai bisericilor proiectate de 

mine.

Închei mulțumind, în mod deosebit, celor două 

colege: Mariei JOLD ( Bobo) și Adrianei GUTT, 

fără de care nu aveam cum să-mi etalez 

lucrările. Un ajutor remarcabil l-a avut 

întreaga muncă de etalare a expoziției și din 

partea colegului Dorin FIRMANCIUC, prezent 

ca voluntar de fiecare dată când la filiala 

noastră se organizează un eveniment.
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Prof. dr. arh. Paul NIEDERMAIER

Fred NUSS - artist fotograf

Ion TĂMÂIAN - artist sticlar

Nicolae BARCAN - pictor
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Arh. Mihai-Iacob MAICOVSCHI - 

Președinte UAR Filiala-Gorj

 Organizat impecabil, momentul expozițional 

"ENE 80- O viață dedicată arhitecturii și artei", 

inițiat de Filiala UAR-Sibiu în colaborare cu 

Filiala Caraș-Severin, ne-a oferit prilejul să ne 

întâlnim în același spațiu atemporal, cu 

sensibilele creații picturale ale reprezentanților 

a două generații de arhitecți-artiști , Dl 

arhitect-aniversat ION ENE, mai tânăra și 

talentata noastră colegă arhitecta IOANA 

MIHĂIESCU și spontana creatoare de artă 

d e c o r a t i v ă  a r h i t e c t a  D A N I E L A 

STĂNCULESCU, precum și cu un public select.

Evenimentul a demonstrat, o dată în plus, 

implicarea în diversitatea vieții culturale de 

creație a Uniunii Arhitecților din România prin 

susținerea filialelor sale din tritoriu.

Arh. Dorin BOILĂ

Evenimentul organizat de Filiala UAR Sibiu se 

înscrie într-o tradiție din ultimii ani, care caută 

NORMALITATEA, așa cum s-a mai subliniat în 

breasla noastră - în epoca anormalului cultural, 

care se hrănește din anormalul spiritual!

 Iată o formă de a evita decăderea morală 

și culturală, într-o țară care a schimbat 6 miniștri 

ai culturii în ultimii 3 ani!

 Repetăm și aici – este normal:

- Să sărbătorești un coleg la o aniversare a 

sa.

- Să aduni colegi de breaslă din mai multe 

filiale / județe.

- Să celebrezi artele însoțitoare ale 

arhitecturii, arte ce sunt căi văzute ale 

nevăzutelor sufletelor acestor colegi și prieteni ai 

noștri.

- Să construiești punți culturale între 

instituții de stat/private și oameni care au ceva de 

transmis publicului.

Ne-am gândit să marcăm și prin asemenea 

evenimente Anul European al Patrimoniului, 

ceea ce este specific breslei noastre. Mai ales că 

printre exponate s-au aflat câteva exemple 

remarcabile de lucrări prin care arh. Ioan Ene și 

Ioana Mihăiescu au contribuit la apărarea și 

regenerarea patrimoniului construit!

 După cum considerăm mereu oportună 

dezbaterea creativă despre CULTURA PRIVIRII 

– CULTURA INTERPRETĂRII. Expoziția, cu 

apogeul ei – vernisajul – este încă o invitație 

pentru publicul obișnuit a se întâlni cu 

CREATORI – oameni dintre noi care au curajul 

dechiderii sensibile a sufletului către toți semenii!

O invitație și pentru părinți de a-și apropia copiii 

de lumea artei și arhitecturii, care înseamnă 

contactul cu CELĂLALT – cu un fel de a privi 

lumea și oamenii unic, pentru că fiecare artist 

reconstituie lumea în felul său!
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Despre arh. ION ENE. La împlinirea unui număr 

rotund de ani, expoziția colegului nostru a fost de 

fapt o retrospectivă – pornind de la tablouri din 

primii ani de exersare a hobby-ului, trecând prin 

perioada de investigare plastică a patrimoniului 

istoric sibian, și până la splendidele peisaje 

urbane care transgresează strictul formal, spre a 

deveni peisaje ale stării de contemplație 

interioară. De altfel, cele două lucrări au fost 

remarcate de unul dintre artiștii invitați de la filiale 

UAP ca fiind adevărate capodopere !

Reluarea repetată a unor peisaje – instantanee 

din centrul nostru istoric ilustrează căutarea 

irepetabilului din continua curgere a vieții 

comunitare a Cetății ! Pentru că artistul-arhitect 

conștientizează prezența unui Spirit al locului, 

mai adânc și mai statornic decât simpla 

închegare a lutului, pietrei și varului în formele 

unor volume funcționale...

Bucurându-ne de vioiciunea spirituală a 

colegului nostru octogenar, așteptăm cu mult 

drag celelalte mărturisiri artistice pe care 

următorii ani le solicită firesc!

Despre arh. IOANA MIHĂIESCU. Deja 

constantă prietenă a Sibiului și a filialei noastre, 

pe Ioana o așteptăm mereu cu mare interes ! Eu 

personal simt și emoția unei virtuale reveniri la 

vârsta studenției, pentru că am fost colegi de an 

la facultate !

Cu atât mai spectaculoase au fost prezența și 

discursul spiritual al Ioanei Mihăiescu, pentru că 

de astă dată a fost însoțită de o extraordinară 

echipă de colegi într-ale pasiunii – arhitecți, 

plasticieni, oameni de cultură, conducători de 

ONG-uri din zona de sud-vest a țării – o echipă 

cu adevărat dedicată înfăptuirilor inter-culturale.  

Acești invitați au ridicat valoarea de eveniment 

spiritual și de comuniune a vernisajului nostru, 

fapt sesizat de întreg publicul ! Prezența în sala 

de expoziții a trecut la un moment dat de 200 de 

persoane, cifră greu de atins la evenimente 

similare.
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Am avut bucuria unei adevărate mărturisiri de 

credință profesională – pentru că Ioana ne-a 

oferit un excurs spiritual în bogata paletă de 

împliniri profesionale și artistice, acumulate 

după 1980 – proiecte de arhitectură, urbanism, 

restaurare, asistență de specialitate pe diversele 

șantiere, dar și realizări în domeniul artelor 

plastice – acuarele, pictură pe textile, studii de 

fațade restaurate. De mai  multă vreme am putut 

constata rafinamentul la care a ajuns acuarela 

colegei noastre, drept care putem spune ca 

Ioana este printre cei mai buni ahitecți acuareliști 

din țară!

Expoziția relevă diversitatea subiectelor și a 

abordării tehnice cu ajutorul acuarelei, care a 

ajuns un factor de ridicare a calității lucrărilor, 

studii lor, proiectelor abordate de Ioana 

Mihăiescu.

Despre arh. DANIELA STĂNCULESCU. 

Diseminate printre panourile celorlalți expozanți, 

obiectele, micile aranjamente ambientale și 

păpușile Danielei au reușit și de această dată să 

creeze puncte de surpriză pentru orice privitor. 

Majoritatea sunt tot o repetabilă reluare, de 

această dată a chipului omului, întru sensul mai 

adânc din prezența lui iconică, deci exemplară, a 

patternului primordial – revelat cu uimire, cu 

simpatie și cu spirit jucăuș !

Trecând de stadiul portretistic primar, Daniela 

reușește mereu fixarea tridimensională a 

Chipului într-o lucrare ce recompune mișcarea 

originară a creației – segregarea materiei întru 

Sens! Și asta chiar cu cea mai simplă materie 

primă (hârtia), în forme ce surprind vibrația 

secundă a vieții – prin chipul secund al unor 

păpuși, al unor animale domestice, până la 

micile structuri ce compun esențe de ambienturi, 

doar aparent recurente.

Acest gen de evenimente culturale inspiră toate 

straturile de public citadin și deschide apetitul 

pentru noi întâlniri cu creatorii de spații fizice și 

sufletești! Le așteptăm cu cel mai mare interes!
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DOSAR DE PRESĂ

 Evenimentul a fost reflectat cu generozitate în 

p r e s a  l o c a l ă ,  î n  z i a r e  p r e c u m  , T r i b u n a

Hermannstädter Zeitung SibiuNews Argument, , , 

Transilvania TV News ș.a. Pentru a le deschide, dați 

click direct pe ele. 

I N F O 1

http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/ene-80-o-viata-dedicata-arhitecturii-si-artei-133845.html
https://we.tl/NpOas7JDuC
http://www.sibiunews.net/articole/9-actualitate/18566-o-viata-cat-masura-fara-de-hotar-a-artei-expozitie-omagiala-ion-ene.html
http://www.argument-cs.ro/content/arhitectul-resitean-ioana-mihaiescu-invitat-special
http://sibiu.transilvania-tv.ro/arhitectul-ion-ene-omagiat-cadrul-unei-expozitii-la-sibiu/
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Articol de Adrian Petre POPESCU - în 

ziarul Tribuna

Uniunea Arhitecților din România filiala 

județeană Sibiu și filiala județeană Caraș-

Severin au organizat recent un eveniment 

comun cu trei actanți. Este vorba de arh. 

Ion Ene (care a adunat 80 de primăveri) și 

invitații  domniei  sale:  arh. Ioana 

Mihăescu precum și Daniela Stănculescu. 

Centrul de informare din cadrul Primăriei Sibiu a 

devenit neîncăpător atât pentru lucrările expuse 

cât și pentru publicul numeros care a onorat 

superbul eveniment organizat de inimosul 

arhitect Mircea Țibuleac (n.n. președintele UAR 

filiala Sibiu). Criticul de artă Olimpia Tudoran 

Ciungan a trecut în revistă creațiile celor trei 

arhitecți, punând în valoare personalitatea 

fiecăruia. Creațiile sculpturale - realizate de 

Daniela Stănculescu din hârtie și materiale textile 

- au fost catalogate ca fiind componentele artei 

ludice, "un cadru în care jocul și poezia coabitează 

fericit în formula artei plastice". Referitor la 

lucrările semnate de arh. Ioana Mihăescu acestea 

au fost incluse în "universul restaurației 

arhitecturale și în chimia exploziei coloristice 

solare", două forme de expresie plastică abordate 

în tehnica acuarelei. În acest spațiu de expunere 

generos au fost evidențiate și lucrările maestrului 

penelului arh.Ion Ene. Domnia sa a surprins 

sibienii prin varietatea tematică, prin gestica 

picturală, prin acuratețea coloristică și prin 

monumentalistica compozițională. Au mai fost 

apreciate creativitatea constructivă precum și 

meticulozitatea de care dă dovadă Ion Ene în 

lucrările dedicate spațiului arhitectural. 

Notele critice au fost completate de intervențiile 

individuale, o oportunitate pentru cei trei creatori 

de a devoala aspecte din cariera profesională și din 

preocupările lor culturale. La eveniment a fost 

prezentă și fiica celui aniversat. Estela Ene a venit 

tocmai din SUA pentru a fi alături de tatăl ei la 

acest eveniment de referință; "Tata a fost un 

model pentru mine. Este un om care a muncit 

mult, un om blând, fascinat de arhitectură și de 

pictură. Mă gândesc că peste timp va rămâne în 

memoria comunității sibiene ca un model 

profesional și uman. Eu mi-am câștigat respectul 

în fața tatălui meu. Mereu am fost încurajată să-mi 

cultiv pasiunea pentru literatură. Așa au apărut 

eseurile și poeziile mele, așa am devenit prof.univ. 

de limbi aplicate în Statul Illinois". Din 

desfășurătorul evenimentului nu puteam omite 

mesajul Primăriei Sibiu și intervențiile oaspeților 

veniți din Caraș - Severin. În acest cadru 

prietenesc președintele FDGR din Caraș -Severin 

a acordat o medalie dar și o distincție doamnei arh. 

Ioana Mihăescu. Ulterior a fost lansat la Sibiu un 

volum liliput (2cm x 2,5cm ) dedicat Centenarului 

Unirii. El conține versurile poeziei Luceafărul 

(Mihai Eminescu) în limba română și limba 

germană. Din cele 800 de exemplare editate 

câteva au ajuns în posesia sibienilor.
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 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.

INFO 2
foto&video:	L.	MIHĂESCU,	R.	HATEA

Mac	POPESCU
de	Ana	DONȚU

De	vorbă	cu

„Dacă-l	cauți	pe	Mac,	

poți	veni“,	sună	vocea	

din	receptor.	„Dacă	vrei	

să	te	ın̂tâlnești	cu	Emil	

Barbu	Popescu,	sigur	nu	

va	fi	disponibil.“
Dialoguri	cu	Emil	Barbu	

Popescu,	celebrul	Mac,	

fondatorul	Clubului	A,	

arhitect	de	mare	

anvergură	și	conducător	

timp	de	30	de	ani	al	

clubului	Sportul	

Studențesc.	Viața	unui	

arhitect,	la	propriu	și	la	

figurat,	unul	dintre	

motoarele	culturale	ale	

vieții	studențești	

bucureștene.
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 În data de 21 martie, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, a avut loc evenimentul „De vorbă 

cu Mac Popescu la aproape jumătate de secol de la Club A”, moderat de președintele Uniunii Arhitecților din 

România Ileana TUREANU. Cu această ocazie s-a lansat și cartea „Dialoguri cu Emil Barbu Popescu”, 

autor Mac POPESCU, coautor: un cristian. 

Ileana TUREANU: „Aș vrea să vedem acum cine este 

din prima garnitură a Clubului A, din păcate, nu am 

rămas foarte mulți. Mirel LEVENTER a fost de la 

început fotoreporterul aventurii. Tot ce vedeți, tot ce a 

rămas îi datorăm lui Mirel, care ne va povesti. Aș vrea 

să trecem mai întâi la lecția despre Mac, pe care o ține 

dna profesor dr. arhitect Monica Eftenie, cea care este 

și autoarea cărții, o carte mică pentru un personaj atât 

de mare cum e Mac”.

Monica EFTENIE: „Fac o mică corecție - cartea 

nu-mi aparține de niciun fel, doar am îngrijit 

editarea ei. Este o carte autobiografică, alcătuită 

din interviuri pe care Mac le-a dat de-a lungul vremii 

și eu n-am făcut decât să ordonez acele interviuri. 

Este o veritabilă carte autobiografică ce îl prezintă 

și îl reprezintă pe Mac”.
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Călin IRIMESCU: „Să vă spun cum l-am cunoscut pe 

Mac. Eram în anul I, boboc, Mac era în anul III și, 

pentru că aveam un bun prieten, coleg de liceu, în anul 

lui, o săptămână am bobocit la vopsit ferestre. Până 

atunci scăpasem de vopsit și m-au vopsit colegii lui 

care erau în echipa de fotbal. M-au ținut și m-au făcut 

tot o vopsea. După ce s-a terminat nebunia, colegii lui 

s-au dus alături la bere, pe terasă, și Mac zice: «Dar 

ăsta cine e?». După aia ne-am cunoscut mai bine cu 

ocazia clubului, care este cu totul altă poveste”. 

Tomnița FLORESCU: „Cartea este excepțională. 

O citesc în fiecare seară, pentru că îl cunosc pe 

Mac și îmi aduce liniște. Ce mi-a plăcut mie cel mai 

mult din carte a fost următorul lucru: cartea este 

Mac în persoană. De când era mic, unde credeți că 

mergea cu mătușile? În gară. Acolo veneau și 

plecau trenurile, acolo era lume, erau restaurante, 

era viață. Îl iubim pentru asta”.

Mac POPESCU: „Din păcate, pentru prima oară 

după 49 de ani, n-am reușit să facem această 

aniversare cu studenții. N-au mai venit. Și vreau să-i 

mulțumesc dnei Ileana pentru inițiativa de care am 

beneficiat cu toții, pentru că e o sărbătoare pe care o 

consacru Clubului A, care a însemnat ceva pentru 

viața universitară din România, care a marcat 

existența multor formații de muzică pop și folk, care 

a generat o mișcare ce nu se uită și face parte din 

istoria muzicii românești. Din păcate, se vorbește 

foarte puțin despre aportul arhitectului pentru Clubul 

A, se vorbește mai mult despre impactul pe care l-a 

avut în muzica pop și folk și măcar lor, muzicienilor, 

le datorez cele mai multe aniversări care i s-au făcut 

clubului. Sunt onorat că Uniunea Arhitecților a reușit 

să aducă în prim-plan acest eveniment”. 



				25		

I N F O 2

Sorin MINGHIAT: „Datorez foarte multe 

Clubului A. Am fost membru fondator. Este 

un loc unde mi-am făcut foarte mulți prieteni 

și mi-am găsit colegul de scenă”.

Dorin ȘTEFAN: „Vreau să vă spun că eu sunt doar un 

beneficiar extraordinar al Clubului A, nu am avut niciun 

fel de contribuție la buna desfășurare a evenimentelor 

din club. Mirel era reprezentantul nostru și deosebirea 

dintre noi este că el era în Club A și eu la bibliotecă. 

Dacă vă uitați și acum la noi, eu sunt în continuare la 

bibliotecă și el peste tot în străinătate. Toate vacanțele 

și le face undeva peste hotare, eu la țară. Asta e 

diferența dintre omul care a învățat ceva din Clubul A și 

altul care nu a învățat nimic de acolo”. 

Silvia PINTEA: „Pot să mă consider 

prietenă bună cu Mac. Prima noastră 

întâlnire a fost în facultate, eu eram student 

și se organiza o excursie în Maroc și 

Algeria. Am plecat atunci cu Mac și cu 20 de 

colegi, mulți din Clubul A. Atunci am 

cunoscut un om care a rămas pentru mine 

un model în viață - extraordinar de solidar și 

grijuliu cu studenții, extraordinar de deschis 

la orice fel de problemă aveam”.

Ana VASILACHE: „Aș vrea doar un lucru să adaug - 

admirația mea pentru Mac, pentru că este un 

organizator extraordinar și a făcut multe pentru școală. 

Asta e una dintre realizările lui cele mai mari. Dovadă 

este că a supraviețuit 49 de ani. Nu cred că mai este un 

astfel de club studențesc în țara asta care să reziste 

atâta timp”.
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 Mircea OCHINCIUC: „Anul în care Mac a 

intrat la facultate va fi un an istoric, pentru că în 

același an a intrat la facultate dl profesor Cezar 

Lăzărescu. Am fost, ca să zic așa, asistentul 

generației lui Mac”. 

I N F O 2

Evenimentul s-a încheiat cu un moment muzical în 

interpretarea domnilor Doru STĂNCULESCU și 

Sorin MINGHIAT. 

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

Link video: https://we.tl/DzaD6mRZdE

https://we.tl/LWNVKmEFry
https://we.tl/DzaD6mRZdE
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foto&video:	arh.	Mircea	ȚIBULEAC
																					

Lansare	de	carte	&

tehnoredactor:	Ana	DONȚU

Expoziție	de	fotografie	aeriană

 

Am intuit cât se 

poate de bine că nu o 

să am niciun moment 

senzația că cele câteva ore 

investite în acest eveniment nu au 

fost cu mare folos. 

Notorietatea Librăriei Habitus de a fi un loc 

în care evenimentele culturale legate de 

arhitectură au loc des, precum și faptul că invitația 

venea de la OAR Filiala Sibiu-Vâlcea m-au dus în 

eroare la început crezând că autorul cărții este arhitect. 

Ei bine, Cătălin D. Constantin nu este arhitect, ci editor de 

carte și predă cursuri etnologie și antropologie la Facultatea 

de Litere de la Universitatea București. A coordonat mai multe 

colecții de beletristică și a editat numeroase cărți de fotografie 

dedicate patrimoniului cultural românesc. Cătălin D. Constantin a 

susținut în 2014 un al doilea doctorat, la Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism „Ion Mincu”, O lectură culturală și antropologică a piețelor 

publice ale orașelor din Europa. 

INFO 3
de	arh.	Mircea	ȚIBULEAC
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A realizat mai multe expoziții de fotografie, în țară și 

străinătate. 

În aceste condiții mirarea mea, când am răsfoit cartea, nu 

mai are temei, deoarece experiența acumulată de Cătălin D. 

Constantin l-a ajutat să scoată un adevărat album de artă 

fotografică pe un  subiect de arhitectură. Conceptul grafic, 

paginația, prelucrarea fotografiilor, fotografiile în sine și nu în 

ultimul rând textul, toate aparținând lui Cătălin D. Constantin 

și toate, în opinia mea, fiind la nivel excepțional, mă obligă să 

recomand, în primul rând, colegilor arhitecți să nu ezite o 

clipă și, dacă pot, să-și facă un cadou prețios cumpărând 

această carte-album.

Toate fotografiile contemporane au fost realizate de autor și 

reprezintă proprietatea sa. Câteva imagini au fost reproduse 

după fotografiile originale ale fraților Manakia, aflate în 

Arhiva de Imagini a Muzeului Țăranului Român, iar desenele 

de la paginile 168 și 194 au fost realizate de arh. Vasile 

Marcu. Toate celelalte fotografii și imagini de epocă din carte 

se află în domeniul public. Pentru mine, iubitor de imagini și 

cel care de peste 45 de ani aproape zilnic fotografiez, 

contactul cu această carte-album a fost plin de surprize 

plăcute, mai ales că folosirea dronei îmi este încă un 

deziderat la care sper să ajung în curând, pentru că este 

ceva inedit, te face să ajungi să trăiești din nou emoțiile și 

nerăbdarea pe care o trăiește fiecare persoană care începe 

să fotografieze pentru prima dată în viață.

Vă propun în continuare să procedăm în felul următor. Eu 

răsfoiesc la întâmplare cartea-album, însoțind imaginile cu 

citate din textul găsit acolo. În acest fel cu această expunere 

ca introducere putem trece la conferința la care am participat 

în seara zilei de 3 aprilie și care a avut ca scop sau, mai bine 

spus, pretext lansarea acestei cărți-album. Afirm acest lucru, 

deoarece, în realitate, fapt rar întâlnit la asemenea întâlniri, 

s-au încins discuțiile, care au durat peste trei ore, pline de 

întrebări interesante și răspunsuri pe măsură, pe care Călin 

D. Constantin le-a dat cu plăcere fiind încântat de interesul 

pe care l-au manifestat cei prezenți în sală.

I N F O 3
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Să răsfoim împreună lucrarea ca să aflăm de la autor câte 

ceva despre ce a vrut să ne spună:

„Această carte este urmarea a două proiecte de durată ale 

mele. Primul e o teză de doctorat pe care am început-o în 

2008 și am susținut-o 6 ani mai târziu la Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» din București, sub 

coordonarea arhitectului și profesorului universitar Sorin 

Vasilescu. Deși nu sunt arhitect, ci absolvent al Facultății de 

Litere, devenit editor de carte apoi, din pasiune și prin 

conversie, antropolog, profesorul Vasilescu mi-a făcut 

marea bucurie de a accepta fără reținere coordonarea tezei. 

Cel de-al doilea proiect care stă la baza acestei cărți are o 

declarată miză artistică, dar, în fond, tot o motivație de 

cercetare. În 2016, am vernisat o expoziție de fotografii 

aeriene, realizate cu ajutorul unei drone, itinerate în țară și 

străinătate. Expoziția a cuprins imagini din 50 de piețe 

urbane europene. Punctul de pornire al expoziției l-a 

reprezentat o constatare cât se poate de banală, dar ale 

cărei consecințe sunt importante nu doar asupra vizualului, 

ci și asupra înțelegerii pieței ca fenomen istoric și cultural. Nu 

poți să vezi în întregime o piață... din piață!”

„Piețele sunt microcosmosuri ale vieții urbane. Spațial, trei 

elemente definesc orice piață. Șirul de clădiri care 

delimitează perimetrul acesteia. Apoi, pavajul. Nu în ultimul 

rând, bolta cerească.”

„Am început nu cu un capitol teoretic și nici cu unul istoric, ci, 

atipic, după cum spuneam, cu câteva detalii de caz. Sunt 

patru, grupate câte două în oglindă. Vorbesc despre istoria 

și despre ritualurile unor piețe contemporane din Europa, 

unele foarte cunoscute, altele complet anonime, pe care le-

am văzut, fotografiat, străbătut. Le-am căutat istoria în 

biblioteci și arhive, dar am încercat mai ales să le cercetez cu 

un ochi liber. […] Antropologia privilegiază pragmatic 

întâlnirea directă cu terenul, adesea chiar în defavoarea 

studiului de bibliotecă sau de cabinet, cum îl mai numește. 

Această «nedreptate» se trage de la unul dintre părinții 

fondatori ai disciplinei, Melinowski, care, la începutul 

secolului al XX-lea, fixează ca regulă de aur a domeniului 

observația directă și participativă.”
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„În fiecare comună era o piață unde, drept în mijloc, creștea 
un arbore bătrân. Sub el, mai marii se strângeau duminica și 
în zilele de sărbătoare. Era locul unde se luau hotărârile. 
Când venea cogeabașul, se sculau toți în picioare, pentru că 
el era șef. Se sculau chiar și bătrânii, cu toate că și 
bătrânețea lor scula lumea în picioare. Femeilor nu le era 
îngăduit nici măcar să traverseze piața. Drumurile lor 
trebuiau să caute umbra caselor din jur.”

„Urmare a vieții transhumante, două activități comerciale se 
dezvoltă mult. Pentru că învățaseră să care, unii vlahi devin 
cârvănari și se specializează în transportul la distanță al 
mărfurilor altora, abandonând creșterea de turme. În 
teritoriile periculoase ale Imperiului Otoman, aceasta era o 
meserie dificilă, dar bănoasă, și nu putea funcționa decât cu 
o organizare strictă - caravanele aveau reguli interioare 
clare și se supuneau unui comandant responsabil pentru 
întreg conținutul transportului. Sunt vremuri în care vlahii 
sunt cei mai vestiți cârvănari ai Balcanilor.”

Piețele și contextul lor

„Adevăr evident: piețele nu există în sine, rupte de context, ci 
numai în interiorul așezărilor. De aici decurge natura 
elementară a pieței; cea mai comună și, totodată, clară 
metodă de a defini piața e prin raportare la orașul construit 
din jur.”

Todi, Italia - Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi

„Todi are trei rânduri de incinte fortificate. Urmărind 
succesiunea lor, dinspre exterior spre interior, urci către 
piață, dar cobori în istorie: ziduri miedevale, romane, 
etrusce. Piața e pe locul fostului far roman, așa cum 
catedrala, la capătul pieței și a unor trepte abrupte, e pe locul 
templului lui Jupiter. Piazza del Popolo din Todi, un spațiu 
închis, dominat de clădiri masive, crenelate, oferă, întocmai 
ca fortificațiile, un puternic sentiment de protecție. E adesea 
citată de studiile istorice drept modelul cel mai convingător 
de piață medievală. Cu siguranță e foarte frumoasă, 
impresionantă. În piața vecină, Garibaldi, se trece printr-un 
gât îngust, iar aceasta oferă o surpriză nebănuită pentru 
structura orașului. Exact opusul: o latură complet deschisă 
către dealurile Umbriei.”

Český Budějovice, Cehia - Náměsti Přemysla Otakara!!

„Piața e printre cele mai mari din Europa și poartă numele 
regelui Ottakar al II-lea al Boemiei, care, la 1256, întemeiază 
orașul, numit Budweis în germană. Turnul Negru, construit 
în secolul al XVI-lea, și Catedrala Sfântului Nicolae se află în 
colțul de sud-est. Clădirea barocă a primăriei e în colțul opus 
al pieței, în timp ce punctul central e ocupat de Fântâna lui 
Samson, cu o decorație foarte elaborată, barocă. 48 de 
case, cu blazon, o fabrică de bere și o bursă a sării 
completează piața.”
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Rožňava, Slovacia - Námestie baníkov

„E cea mai mare piață patrulateră din Slovacia... În piață se 
găsesc și monumente mai vechi, catedrala gotică a 
episcopiei, o mănăstire franciscană, o altă biserică romano-
catolică, cu impozante decorații baroce, una evanghelică. 
Turnul renascentist din mijlocul pieței e parte din vechea 
clădire a primăriei.” 

Trogir, Croația - Trg Ivana Pavla

„...A cunoscut o dezvoltare mare în epoca romană. Vreme 
de patru secole, începând din 1412, Trogir, numit pe atunci 
Trau, a fost posesiune venețiană. Pe scurt, locul adună 
peste 2.300 de ani de tradiție urbană continuă. Structura 
ortogonală, în care au fost așezate biserici romanice și 
gotice, palate renascentiste și baroce, își are originile în 
perioada elenistică. Piața e chiar pe locul forumului roman, 
poate și a agorei grecești, iar catedrala, pe locul unui templu 
al Herei.”

Salonic, Grecia - Plateia Aristotelous

„Istoria pieței Aristotelous începe cu incendiul care a distrus 
în 1917 două treimi din oraș. Până atunci, Salonicul, urmare 
a secolelor de stăpânire otomană, era un oraș oriental, fără 
piață și orice încercare de a proiecta una se lovise de 
imposibilitatea demolării unei suprafețe prea des construite. 
Ce nu reușesc arhitecții, reușește focul. Proiectul e făcut de 
francezul Ernest Hébrard. În 1918, dar finalizat abia în 
1950.”

Bourtange, Olanda - Marktplein

„Astăzi e un sat cu 133 de case și o populație de nici 300 de 
locuitori. Bourtange a fost însă construit ca fort militar, în 
1953, în timpul Revoltei Olandeze, la ordinele lui Willhelm 
cel Tăcut, funcție pe care a deținut-o până în 1851, când își 
depășește oficial funcțiile defensive, pentru a fi populat de 
meșteșugari și agricultori....”

Córdoba, Spania - Plaza de la Corredera

„[...] Plaza de la Corredera din Córdoba e singura piață 
patrulateră din sudul Spaniei, din Andaluzia. Înfățișarea ei se 
datorează arhitectului Antonio Ramós Valdés din 
Salamonca.”

Elvas, Portugalia - Praça da Republica

„Elvas se află spre sudul graniței portughezo-spaniole, în 
provincia Portalegre. Datează din secolul al XVII-lea și e una 
din cele mai reușite fortificații de tip Vauban. A rezistat mai 
multor asedii ale spaniolilor, în 1644, 1659, 1711 și 1801, 
dovedindu-se de necucerit. Construcția pieței începe în 
1511. Aici va fi ridicată biserica Nossa Sennora da 
Assunçǎo, ridicată apoi la rangul de catedrală. De remarcat 
pavajul, în tonuri de gri, mizând pe iluzii optice.”
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Mă întorc la ziua evenimentului cu o descriere în cuvinte a 
spațiului în care s-a desfășurat expoziția și lansarea cărții-
album. El se află în subsolul Bisericii Romano-Catolice 
Sfânta Treime. Inițial a servit, cu multă vreme în urmă, ca 
spațiu public cu destinația de loc de odihnă celor trecuți în 
neființă. După ce a încetat să aibă acest rol, înainte de 1996, 
a servit ca depozit de carte. Până în 2007 a rămas părăsit 
sau mai bine spus cu un statut incert. 

Colegul nostru Vladimir Grigorov a contribuit esențial la 
renovarea lui, având și un aport considerabil la investiție. În 
2011 Ordinul Arhitecților din România i-a recunoscut 
meritele cu un premiu pentru reabilitare.

Inițial, acolo a fost Centrul de Cultură Habitus, unde se 
desfășurau diferite evenimente culturale. În prezent, 
găzduiește în principal o librărie, dar în același timp, așa cum 
o arată imaginile, continuă să se transforme la cerere într-un 
spațiu pentru diferite adunări. 

 

Tomar, Portugalia - Praça da República

„Sub pavajul orașului se ascunde așezarea romană, dar nu 
știm dacă, la întemeierea Tomarului, după alungarea 
maurilor, în secolul al XII-lea, piața ia locul forumului 
roman, așa cum se întâmplă mai peste tot în Europa, 
inclusiv în multe orașe din Portugalia. Cel mai 
probabil nu, pentru că istoria și geografia de 
la Tomar sunt diferite. Locul e învăluit în 
legende și misticism. Tomar a fost 
înființat de Gualdim Pais (a cărei 
statuie se află în piață), 
conducătorul cavalerilor 
templieri, și se crede 
că el nu a ales 
întâmplător 
locul. 

 

Gua ld im 

P a i s 

construiește 

m a i  î n t â i  o 

mănăstire și un 

castel ce se înalță și 

astăzi pe dealul la 

poalele căruia se află 

piața. Biserica São Jaão, 

Baptista și primăria definesc 

laturile mici ale pieței, pe celelalte 

aflându-se case de secol XVII.”
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 În mod puțin surprinzător, dacă mă 
gândesc la câți interesați sunt de 
regulă dornici ca să participe la 
evenimentele organizate de breasla 
noastră, acest spațiu de această dată 
a fost aproape plin cu public, în 
marea lor majoritate, și o spun cu 
regret, de nearhitecți.

Înainte de a face o scurtă trecere în 
revistă a ceea ce s-a discutat, pentru 
că iarăși, în mod surprinzător, s-a 
discutat chiar mai bine de trei ore, 
vreau să vă semnalez un lucru 
interesant care are legătură cu 
activitatea și pasiunea lui Cătălin D. 
C o n s t a n t i n  d e  a  f o t o g r a f i a . 
Documentându-mă despre persoana lui am găsit pe 
Wikipedia următoarea informație:

„În februarie 2017 a reținut atenția mass-media când a fost 
ridicat de poliția română în timpul manifestaților 
antiguvernamentale din Piața Victoriei în timp ce fotografia 
cu o dronă Piața Victoriei, pentru o carte dedicată istoricului 
piețelor urbane europene pe care o avea în lucru. A fost 
acuzat abuziv de pilotarea unei aeronave neînmatriculate, 
fără deținerea unei licențe de pilotare, prin asimilarea unei 
drone la avion și aplicarea forțată a prevederilor codului 
aerian civil din 1997. I s-a deschis dosar de urmărire penală, 
deși legislația în vigoare nu prevede nicio pedeapsă și nu 
reglementa în niciun fel folosirea dronelor.”

Cu această ocazie am aflat, din păcate prea târziu, că m-am 
angajat să fac un articol despre activitatea unui „penal”! Îmi 
asum riscul și las în continuare cuvântul istoricului Cezar 
Petre Buiumaci, care și-a asumat și el riscul, ca și noi cei 
prezenți în sală, de a participa la lansarea lucrării unui 
„penal”. Bineînțeles, în culpă se afla și președintele OAR 
Filiala Sibiu-Vâlcea, care stătea la aceeași masă cu acest 
personaj suspect, învinuit că 
vrea să răspândească cultura în 
mase prin publicații dedicate 
patrimoniului cultural. 

Domnul Buiumaci ne-a spus că: 
„Am remarcat din prefață 
motivația și metoda de lucru a 
antropologului.  Autorul încheie 
această prefață cu câteva 
întrebări la care răspunde apoi 
pe parcursul a 500 de pagini. 
Am remarcat un lucru foarte 
important: imaginea își face loc 
aparte în această carte, împinge 
textul și de multe ori învinge în 
această luptă și acaparează 
paginile.”
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Mulțumind asistenței pentru participare, îl invită pe autor să ne vorbească despre propria-i carte. 

Acesta ne mărturisește: „Este puțin greu să povestesc despre propria carte dintr-un motiv foarte simplu. De 
fiecare dată când închei o carte (și cred asta nu numai în ceea ce mă privește, ci în legătură cu oricare autor) 
simt că nu mai am nimic de spus. De ce? Pentru că, în principiu, ai spus totul în carte și, dacă e nevoie să 
mai adaugi ceva, înseamnă că nu ai spus cum trebuie în carte. Așa că o să vă spun nu ce se află în carte, o 
să fac o mică prezentare, o să vă spun povestea cărții și povestea mea în raport cu cartea și cu expoziția.

Interesul meu pentru piețe începe cu zece ani în urmă când m-am înscris la un doctorat la Universitatea de 
Arhitectură, era cel de al doilea doctorat al meu și nu era al doilea pentru că sunt un colecționar de 
doctorate, ci, pur și simplu, a venit din nevoia de a cunoaște altfel orașele, pentru că antropologii se ocupă 
de oameni în general, nu de orașe. Orașele sunt un amestec de clădiri, de structuri urbane și oameni. La 
intersecția între cele două se naște o poveste care e din punctul meu de vedere fascinantă pentru că 
oamenii modifică clădirile și structura orașului îi face pe oameni să se poarte într-un anumit fel. La un 
moment dat eu am construit din asta un fel de mică teză, aceea că un oraș și, mai ales, piața lui centrală pot 
fi citite așa cum citești o carte, în sensul în care, dacă ești acolo și cunoști literele, cunoști felul în care istoria 
marchează picturi, marchează clădiri, poți descifra elemente 
importante din istoria locului. Am testat lucrul ăsta fiind 
călător, turist, în diverse orașe ale căror istorii nu le știam în 
detaliu și am început să dibuiesc semnele, povestea pornind 
de la ce se întâmpla în zona centrală, zona istorică a 
orașului. Am constatat că am aflat și am ajuns la răspunsuri 
corecte sau aproape corecte, pentru că niciodată nu poți intui 
până la capăt răspunsurile. Cam acesta este începutul 
poveștii!”.

Pentru cei care nu o să puteți descărca înregistrarea video, 
vreau să fac o precizare pe care am omis-o până acum. Pe 
tot parcursul celor peste trei ore, cât a durat întâlnirea, pe 
ecranul din spatele celor trei vorbitori de la masa aflată cu 
fața către sală s-au derulat imagini sub forma unui film 
alcătuit din imaginile pe care le găsiți în cartea-album.

Revenind la discursul domnului Cătălin D. Constantin, o să 
mai punctez câteva idei citându-l:

„Inițial, teza mea de doctorat trebuia să fie numai despre 
București, punându-mi întrebarea esențială de ce 
Bucureștiul nu are o piață centrală. Nu aveam pe atunci un 
răspuns, l-am căpătat destul de repede și acela a fost 
momentul în care cercetarea mea s-a extins la nivelul 
Europei întregi. [...] Asta este ceea ce mi-am propus, să scot 
la iveală povești mai puțin cunoscute, aceasta îi interesează 
îndeobște pe antropologi - povestea.

Mai este ceva în spatele acestei cărți, e o altă experiență. 
Prima mea meserie nu este aceea de antropolog, prima mea 
meserie este aceea de editor de carte. Ani buni asta am 
făcut, am lucrat cărțile altora, iar în momentul în care am 
început să public cărțile mele, am beneficiat de experiența 
anterioară și mi-am propus să construiesc o carte obiect, 
pornind de la datele tehnice care îndeobște îi sunt mai puțin 
cunoscute sau deloc cunoscute unui autor; așa că am 
strecurat tot soiul de semne vizuale pe parcursul cărții, care 
se citesc vizual și nu altfel. 
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link foto: https://we.tl/cPsiY2eDJ1
link video: https://we.tl/9bKnlWl9zp
link audio: https://we.tl/UaLp4SiBYZ

O să deconspir pentru dumneavoastră doar unul. Pornind de la prima pagină și ajungând până la ultima, 

chiar dacă ochiul nu sesizează, fundalul cărții se întunecă, devine la fiecare pagină cu un procent mai închis. 

La un moment dat îți dai seama de lucrul ăsta, îți dai seama și este așa ca o trecere printr-o piață, ca o trecere 

lentă, pentru că dacă străzile sunt treceri rapide, piețele sunt spații ale unei treceri mai lente, mai degrabă ale 

unui popas și de asta spun de povestea comunității pentru că acolo poposește pe îndelete istoria 

comunității”.

Dialogul cu sala s-a închegat destul de ușor și a început cu întrebarea pusă de actualul președinte al Filialei 

OAR Sibiu-Vâlcea, aspirant peste o lună de zile la înalta funcție de președinte OAR, adică      (pentru cine nu 

cunoaște încă inițialele) al Ordinului Arhitecților din România. A urmat dl arh. Dorin Boilă, colegul meu, având 

funcția de vicepreședinte al Filialei UAR-Sibiu. Întrebarea lui se referea la cele trei piețe centrale ale Sibiului.

Pe nesimțite, după primele 30 de minute, dialogul cu sala s-a animat, fapt rar întâlnit, ceea ce a dovedit că, în 

lipsa arhitecților sau, mai corect zis, la o participare simbolică 

a acestora de circa 7-8, câți am fost cu toții în sală, restul 

reprezentanților societății civile sibiene au manifestat un real 

interes pentru această minunată carte-album. 

Au urmat mai bine de trei ore de discuții extrem de 

interesante.

Încheierea și oarecum concluziile întâlnirii le-a făcut 

moderatorul și bănuiesc inițiatorul evenimentului, dl arh. 

Alexandru Găvozdea, din a cărui cuvântare spicuiesc 

următoarele:

„[...] Întotdeauna e o temă foarte delicată găsirea echilibrului 

dintre conservare și dezvoltare, pentru că a conserva de 

dragul conservării, până la un punct, e plauzibil, cu siguranță 

legitim, dar, de la un punct încolo, nu poți să susții 

conservarea respectivă fără dezvoltarea care să aducă 

aportul necesar de capital care să susțină asta [...] Pot să am 

valoare și în ceva foarte nou și pot să am încredere și că ceva 

nou, generat acum, poate să devină patrimoniu foarte 

generos peste ceva timp. Tot ceea ce astăzi considerăm 

valoros, prin prisma vechimii, a fost cândva nou, și respins și 

criticat”.

Închei prezentarea mea cu îndemnul de a încerca să intrați 

în posesia acestei lucrări care cu siguranță o să fie de folos 

și, nu în ultimul rând, să o pipăiți și la propriu, având o editare 

grafică de calitate excepțională.

https://we.tl/cPsiY2eDJ1
https://we.tl/9bKnlWl9zp
https://we.tl/UaLp4SiBYZ


			36		

 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.

INFO 4
foto&video:	L.	MIHĂESCU,	R.	HATEA

Expoziție	de	pictură	

de	Ana	DONȚU

AUR	CALD

Aurul	e	rece,	însă	în	artă	el	poate	deveni	cald;	

·	Aurul	a	fost	și	este	folosit	în	mod	tradițional	în	arta	de	inspirație	bizantină;

·	În	expoziția	aceasta	însă	foița	de	aur	este	folosită	în	mod	neconvențional,	în	contexte	diferite,	cu	semnificații	

diferite;

·	Semnificația	transcendentală	e	prezentă	în	tabloul	intitulat	„Creație”

·	La	„Pătrăuți”	atmosfera	mistică	e	adusă	de	lumina	ce	transfigurează	vechea	arhitectură;

·	Sau	în	aripioarele	„Îngerașului”	;

·	În	alte	picturi	însă	aurul	are	alte	semnificații;

·	În	„Dor	de	mare”	este	soarele	ce	sclipește	pe	valuri;	

·	În	„Toamnă	de	aur”	sunt	frunzele	aurii	căzute	pe	apa	lacului;

·	În	„Amintire”,	personifică	pierderea	comorii	de	care	ne	amintim	cu	regret;

·	În	„Darul”	,	copilul	radiază	la	primirea	unui	dar,	fiind	în	același	timp	el	însuși	un	dar	pentru	părinții	săi;

·	„Burebista”	e	reprezentat	statuar	în	mod	simbolic	în	munți,	în	ziua	Schimbării	la	față,	când	umbrele	munților	

formează	o	misterioasă	piramidă,	munții	dacilor	adăpostind	și	aurul	râvnit	în	decursul	timpului	de	romani,	

dar	și	de	alte	popoare…	Pe	Toaca,	la	cota	1904	metri,	acolo	unde,	pe	6	august,	la	ora	6,	răsăritul	produce	

piramida	holografică	tridimensională,	ne	putem	gândi	la	strămoșii	noștri	daci.	

„Poarta	Cordobei”	are	semnificația	porții	fortificate	de	apărare	a	ținutului	mănos	al	Cordobei,	poartă	rămasă	

între	zidurile	Alcazarului;

·	Calde	sunt	și	lucrările	aduse	din	vacanțe,	fie	din	țări	mediteraneene,	fie	din	satele	noastre;

·	Naturi	statice,	unele	dramatice,	în	flăcări,	altele	calme,	flori	nostalgice	sau	învăpăiate	punctează	fiecare	câte	

un	moment	din	această	continuă	trecere.	Amintiri	de	aur.

arh.	Michaela	Iatan



				37		

I N F O 4

Marți, 10 aprilie, a fost vernisată expoziția de pictură „Aur cald” a dnei arh. Michaela IATAN. Cu acest 

prilej, Aristotel Bunescu, președinte al Departamentului Critică și Istoria Artei al Uniunii Artiștilor 

Plastici (UAP), i-a adresat câteva întrebări pentru un interviu, pe care îl puteți citi în cele ce urmează.

Aristotel Bunescu: Pentru cei care vă cunosc mai puțin, vă rog să vă prezentați pentru început…

Michaela Iatan: Am desenat de mică. Am continuat să desenez, să pictez și să modelez la Liceul de Arte 

Plastice „N. Tonitza”, apoi mi-am continuat pregătirea la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”. Avusesem 

părerea că voi putea să continui să pictez în paralel cu activitatea de arhitect, dar asta s-a dovedit a fi mai 

dificil decât crezusem. Totuși, am deschis două expoziții personale cu lucrări de pictură și de grafică , în 

paralel cu activitatea de arhitect proiectant.

A urmat o perioadă în care lucrul pe calculator m-a îndepărtat de pensule și de creioane.

Ca să mă întorc apoi la primele unelte și să reiau activitatea în fața șevaletului. Am deschis două expoziții 

personale la interval de doi ani, cea de a doua e încă deschisă la Centrul de Cultură Arhitecturală de pe 

strada Louis Calderon, la nr 48.

Am participat - cu câte două lucrări - și la expoziții colective, organizate la: Centrul Cultural Mihai Eminescu, 

la Muzeul Hărților și la Castello Aragonese din Taranto, Italia, de fiecare dată expunând alături de artiști 

plastici membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România.

http://leviathan.ro/stiri-bienala-internationala-de-arta-arca-di-noe-21-30-iunie-2017-citta-vecchia-italia/



				38		

I N F O 4

A.B.: Care tehnici sunt preferatele dumneavoastră?

M.I.: Mă tentează să folosesc tehnici cât mai diferite și modalități de folosire diferite a acelor tehnici. Am 

desenat în creion, în cărbune, în tuș, cu penița sau cu instrumente de desen tehnic, am folosit acuarele, 

ceracolor, pastel, guașă, tempera, ulei și culori acrilice, dar și folie de aur sau diferite tehnici mixte. Îmi place 

să adaptez tehnica la subiect și la starea artistică de moment. Caut să evit manierismul.

A.B.: Vă simțiți bine în lucrări de dimensiuni mai mici ori preferați suprafețele mari?

M.I.: Suprafețe până la un metru pătrat - destul de mici, nu?

A.B.: Ce ne puteți spune despre viața dumneavoastră, dincolo de pictură?

M.I.: Am activat ca arhitect, ca auditor energetic, sunt căsătorită cu un inginer, am un fiu informatician. Îmi 

plac muzica clasică, muzica de operă, călătoriile, descoperirea altor culturi și civilizații, istoria și literatura. 

A.B.: Înainte de a vă mulțumi neformal pentru acest dialog interesant, vă rog, la final, să adresați un 

gând pentru cititorii acestui interviu care vă descoperă cu plăcere universul dumneavoastră 

artistic.

M.I.: Lucrările mele artistice sunt de fiecare dată expresia unei idei și a unui sentiment. Caut să găsesc de 

fiecare dată mijloacele artistice pentru a le exprima și sper ca mesajul să ajungă de fiecare dată la privitor. 

Mesajul e de fiecare dată optimist, cald și sper ca o astfel de căldură să se transmită și celor care vor avea 

lucrările în casele lor.
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A.B.:  Care sunt impresiile după vernisajul dv…?

M.I.: A fost o întâlnire minunată cu un mare număr de prieteni, iar aprecierile superlative de care am avut 

parte din partea domnului Virgil Cojocaru-Cover, a domnului Florin Stoenescu (căruia îi datorez în mare 

parte reîntoarcerea la pictură din ultimii ani) și, nu în ultimul rând, a dumneavoastră m-au emoționat profund. 

Păstrez în inimă aceste prețioase cronici pline de căldură și care au caracterizat atât de bine lucrările din 

expoziție, printr-o înțelegere complexă a semnificațiilor lor. Nu voi putea niciodată să le mulțumesc 

îndeajuns.
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Link foto: https://we.tl/0zig1eduJI

https://we.tl/0zig1eduJI


P R I M I M
de la cititori

The Best Of #Colaj
#Decolaj#Mont

de la Svetlana Utto / dr.designer
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Cea mai recentă expoziție personală, organizată în 

spațiile UAP ROMÂNIA - la Galeria „Căminul Artei”, 

între 17-30 martie, reprezintă un ultim stadiu din 

activitatea mea de artist, designer și profesor. Expun 

aici lucrări din ultimii 5 ani - post doctorat.
Am realizat cu pasiune colaje 2 și 3 D, amenajând 

spațiul expozițional ca pe o scenografie, tratată cu 

emoție subiectivă.
M-am bucurat să constat că am provocat vizitatorilor 

multe amintiri din propria lor copilărie. Și-au amintit 

de bunici și părinți, de obiceiuri culinare și activități 

de familie, astăzi uitate.
Iată, deci, că intenția mea de REINVENTARE 

/Recuperare a obiectelor moștenite, a avut ecou în 

public, a stârnit admirație față de lucrările 

ReInterpretate, prin Reciclare. Același trend de 

ReValorificare  m-a îndemnat să realizez colajele pe 

fond alb și negru (format 50 x 70 cm), aici folosesc 

materiale variate provenite din reviste vechi sau 

ambalaje de la diferite produse.
Tot în această expoziție, am prezentat publicului două 

proiecte de design: 
 1. „Y Collection” - Masa de cafea și Cuier // premiata la 

Concursul de Design de Mobilier de la Bife Sim, 

Romexpo - APMR , ediția 2014.
 2.  „Set de Mobilier Horezu” de inspirație 

românească/zona Horezu - din ceramică tradițională, 

cu simboluri iconice - Cocoșul și Spirala, am preluat și 

realizat în fier forjat  - expus la Bife Sim Romexpo, 

ediția 2017 - am primit din partea APMR Premiul 

pentru Intreaga Activitate ca designer și profesor 

(coordonator al Workshop de Redesign mobilier 

organizat în Facultatea de Interior și Design, de la 

UAUIM - BUCUREȘTI)

Svetlana Utto / dr.designer
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de la cititori

Residential Project of the Year
de la Camelia CAVADIA
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Compania One United Properties își adaugă încă un 

premiu în portofoliu. Joi seara, 19 aprilie, în cadrul 

unui eveniment de gală, la cea de-a 13-a ediție anuală a 

premiilor SEE Real Estate Awards, One Herăstrău 

Park a fost desemnat Residential Project of the Year. 

În prezența unor specialiști în domeniu, investitori și 

dezvoltatori din real estate, Beatrice Dumitrașcu, VP 

Residential Sales One United Properties, a ridicat 

trofeul dedicat companiei.

„One Herăstrău Park primește încă o distincție, iar noi 

suntem bucuroși că eforturile și viziunea companiei 

noastre sunt apreciate în competițiile de specialitate. 

Suntem preocupați de dezvoltarea unor complexe 

rezidențiale la standarde superioare, după principii 

de la care nu facem rabat. Obiectivele companiei 

noastre vizează dezvoltarea și a altor proiecte de 

clădiri eficiente, sănătoase, durabile. Totodată, ne 

propunem să menținem poziția de jucător de top pe 

care compania One United Properties o are în acest 

moment pe piața proprietăților rezidențiale 

exclusiviste din București”, a declarat Beatrice 

Dumitrașcu, VP Residential Sales One United 

Properties.

Înființată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei 

Diaconescu, One United Properties este unul dintre 

cei mai activi dezvoltatori imobiliari în zona premium 

a Bucureștiului. Compania este cunoscută pentru 

proiecte precum One Floreasca Lake, One Herăstrău 

Park, One Charles de Gaulle sau One Herăstrău Plaza. 

Din 2017, a fost  înființată divizia de birouri, One 

Office. În planurile de dezvoltare ale companiei se 

numără în prezent și fosta platformă Automatica, 

situată la intersecția Bulevardului Mircea Eliade cu 

Calea Floreasca. Investiția de 100 de milioane în 

această zonă urmează să contribuie simțitor la 

dezvoltarea și înfrumusețarea întregului Cartier 

Floreasca.  
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One United Properties va dezvolta în această locație un proiect multifuncțional de anvergură, compus dintr-

un proiect rezidențial exclusivist – One Mircea Eliade, precum și o clădire de birouri reprezentativă – One 

Tower. Zona comercială va fi dezvoltată de Auchan România, iar întreaga dezvoltare este autorizată pentru o 

suprafață de 125.000 mp construiți (73.000 mp supraterani și 52.000 mp subterani).
A 13-a Gala anuală  este singurul eveniment de acest EuropaProperty SEE Real Estate Awards Gala & Forum

fel care acoperă zona Europei de Sud-Est. Evenimentul reunește investitori, dezvoltatori, bancheri, avocați și 

alți profesioniști CRE (Counselor of Real Estate) operaționali în această regiune.
One United Properties este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale 

exclusiviste din București, România. One United are mai multe proiecte rezidențiale finalizate (188 de 

apartamente), în construcție (340 de apartamente) și care urmează să fie începute în urmatorii ani (peste 500 

de apartamente). One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării 

practicilor de construcție care au ca rezultat clădiri eficiente din punct de vedere energetic, sănătoase și 

durabile din punct de vedere al mediului. One Herăstrău Park este primul complex rezidențial din Capitală 

certificat ”Green Homes”, nivelul Excelent, de 

Romania Green Building Council și totodată proiectul 

rezidential al anului 2017 in Romania. One United 

Properties a fost desemnat dezvoltatorul rezidențial al 

anului în 2017 în Romania de către CIJ la Gala 

Premiilor CIJ. De asemenea, compania One United 

Properties a fost premiată în cadrul Forbes Green 

Awards si ROGBC Awards pentru sustenabilitate în 

domeniul imobiliar. 

http://www.seerealestateawards.com/
https://oneunited.ro/
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de	arh.	Dorin	BOILĂ

tehnoredactare:	Ana	DONȚU

Un nou material de construcții, dintr-o 

resursă considerată până acum fără 

folos în industrie: nisipul din deșert

 Putini stiu ca rezervele lumii de nisip folosit la 

productia cimentului, iar aici este vorba de nisipul 

extras din cariera sau rauri, sunt pe cale sa se 

epuizeze. In acelasi timp, nisipul se gaseste din 

abundenta in desert, insa, fiind mult mai fin, utilizarile lui 

in constructii sunt limitate. Cercetatorii de la Imperial College London au anuntat recent ca, pe baza 

acestui nisip fin, folosind un liant secret, au creat un nou material, Finite, care ar fi fel de rezistent ca 

betonul traditional. “Nisipul din desert are putine utilizari in constructii, deoarece granulele sale sunt 

prea fine pentru a se lega”, explica cercetatorii. Spre deosebire de nisipul macinat de apa, extras de pe 

plaje, din lacuri sau din albiile raurilor, noul material este mai competitiv din punct de vedere economic. 

Mai important, spun inventatorii, poate ajuta la salvarea a milioane de ecosisteme bazate pe apa din 

intreaga lume, puternic afectate de operatiunile de extragere a resursei care a alimentat dezvoltarea 

urbana exploziva din regiuni din China, India si Orientul Mijlociu. Pe masura ce nisipul se epuizeaza, 

exploatarea lui devine din ce in ce mai agresiva, distrugand mediile delicate in care traiesc milioane de 

vietuitoare. Liantul folosit de cercetatori, realizat din ingrediente care nu au fost divulgate, are mai putin 

de jumatate din amprenta de carbon a pastei de ciment, mai sustin acestia. Pasta de ciment este 

considerata responsabila pentru aproximativ 5% din productia globala de CO2. Prin umare, initiativele 

menite sa reduca utilizarea ei sunt binevenite. Daca Finite nu suna deja prea bine, aflati ca materialul 

este pe deasupra si usor de reciclat. “Folosim o solutie netoxica care permite ca materialul sa intre intr-o 

stare mai lichida, putand fi refolosit in alte constructii cu Finite”, precizeaza oamenii de stiinta. Asta in 

timp ce betonul folosit de regula in constructii este destul de greu de reciclat.  Producatorii spun ca noul 

material este ideal pentru constructii pe termen scurt, cum sunt pavilioanele, insa cred ca acesta poate fi 

folosit si pentru structuri permanente. Deocamdata, Finite se afla inca in faza de testare in vederea 

obtinerii certificarilor necesare.
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Consiliul Județean Sălaj a lansat un program de finanțare privind 

protecția monumentelor istorice

 
Un program de finanţare privind protecţia monumentelor istorice de grupa B din judeţul Sălaj a fost 

lansat de Consiliul Judeţean, acesta fiind aprobat în cadrul şedinţei ordinare de pe 29 martie. Potrivit 

proiectului de hotărâre votat în unanimitate de consilierii judeţeni, prin acest program se urmăreşte 

punerea în siguranţă şi scoaterea imediată din pericol a monumentelor istorice, reabilitarea structurală 

şi funcţională a acestora, îmbunătăţirea şi punerea în valoare a componentelor arhitecturale, artistice şi 

arheologice ale monumentelor istorice, integrarea/reintegrarea în circuitul socio-economic şi cultural-

turistic contribuindu-se astfel şi la dezvoltarea turismului din zonă. Suma destinată programului pentru 

anul 2018 este de 300.000 lei, iar beneficiarii eligibili sunt persoane fizice sau juridice de drept privat, 

care au în proprietate imobile clasate în categoria monumentelor istorice, grupa B, situate pe raza 

administrativ-teritorială a judeţului Sălaj.

În categoria cheltuielilor eligibile ce vor putea fi finanţate intră costuri ale lucrărilor de intervenţie asupra 

monumentelor istorice, respectiv reabilitarea structurală şi funcţională a monumentului istoric şi 

reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric pentru care există autorizaţie de 

construire valabilă, se mai arată în proiectul menţionat. Lansarea programului vine după ce consilierii 

judeţeni liberali au cerut, în mai multe rânduri, alocarea de resurse financiare pentru reabilitarea 

monumentului istoric Casa memorială “Iuliu Maniu”, din Bădăcin. Fiecare proprietar din categoria 

beneficiarilor eligibili poate depune o singură cerere de finanţare, iar valoarea maximă a cofinanţării 

este de 100.000 lei. Data limită a depunerii cererilor de finanţare este 29 iunie 2018.

Proiecte europene de peste 23 milioane lei pentru amenajarea a trei 

hectare de parcuri la Oradea

 
Viceprimarul municipiului Oradea, Florin Birta, a prezentat pe 11 aprilie trei noi proiecte privind 

amenajarea de zone verzi, în suprafaţă totală de peste trei hectare, ce vor fi realizate cu fonduri 

europene de circa 23 milioane lei. Potrivit reprezentantului Primăriei Oradea, primele două proiecte se 

referă la amenajarea unor piaţete în cartierele Nufărul şi Rogerius, în suprafaţă de 5.270 metri pătraţi, 

respectiv 9.850 metri pătraţi, pentru realizarea cărora ar fi nevoie de 8,3 milioane lei, respectiv 10,48 

milioane lei. Ambele proiecte pentru piaţetele de cartier prevăd înlocuirea asfaltului cu dale naturale, 

după reamenajare accesul auto fiind restricţionat. Se va elimina vegetaţia fără valoare dendrologică, se 

vor toaleta arborii existenţi, se vor planta alte câteva zeci de arbori (platani şi magnolii) de dimensiuni 

medii şi mari şi se vor amenaja şi piste de biciclete, cu parcări pentru acestea, precum şi spaţii de joacă 

pentru copii, a anunţat Birta.

“Dorim să creăm o zonă centrală în piaţetă, exclusiv pietonală, amplă, deschisă, cu pavaj din dale de 

piatră naturală, a cărei funcţiune principală să fie un spaţiu public multifuncţional, destinat petrecerii 

timpului liber, odihnei şi evenimentelor culturale ce vor fi organizate acolo”, a precizat viceprimarul 

Oradei. El a spus că lucrările la aceste spaţii verzi ar putea începe în toamnă, termenul de execuţie fiind 

de 12, respectiv 18 luni.
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Un alt proiect “verde” prezentat se referă la crearea unui parc pe strada Ion Bogdan, pe o suprafaţă de 

circa 15.000 metri pătraţi de teren abandonat, în valoare de 4,75 milioane lei. Parcul, ce ar putea fi 

realizat în şase luni după finalizarea licitaţiei, va fi unul “frumos, destinat timpului liber, copiilor, cu 

terenuri de joacă, cu peste 150 de arbori plantaţi, cu piste de biciclete”, conform sursei menţionate.

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici în şedinţa Consiliului Local Oradea de joi, 12 aprilie, 

vor demara procedurile pentru licitaţie, proiectare şi execuţie şi se vor depune apoi proiectele pentru 

finanţare europeană în axa 4.1 din Programul Operaţional Regional, “Reducerea emisiilor de bioxid de 

carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planul de mobilitate urbană durabilă”, 

respectiv 4.2 – POR- “Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante 

sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ”.

Potrivit viceprimarului Oradei, mai sunt şi alte proiecte de spaţii verzi la care se lucrează sau au fost deja 

aprobate în Consiliul Local, astfel de proiecte urmând să se concretizeze, la finele anului 2019, în peste 

zece hectare de noi parcuri amenajate în municipiu.

Consiliul Județean Maramureș va lansa proiectul 

“Adoptă o casă țărănească”

 
Consiliul Judeţean Maramureş va lansa proiectul “Adoptă o casă ţărănească”, menit să salveze 

bunurile considerate patrimoniu material încă existente în satele şi comunele judeţului. În primă fază, 

proiectul prevede salvarea şi introducerea în circuitul turistic a cel puţin 50 de case şi gospodării 

ţărăneşti, CJ cofinanţând din bugetul propriu potenţialii doritori, inclusiv proprietarii bunurilor. O altă 

variantă luată în calcul este înfiinţarea unui sat turistic format din case şi gospodării ţărăneşti. 

Vicepreşedintele CJ Maramureş, Doru Dăncuş, a declarat că proiectul “Adoptă o casă ţărănească” face 

parte dintr-un program mai amplu iniţiat de administraţia judeţeană privind salvarea patrimoniului 

material şi imaterial arhaic.

“Planul de revitalizare a satului maramureşan are mai multe componente; am iniţiat un concurs prin 

care în prima fază am selectat cinci case care îmbină arhitectura tradiţională cu modernul, urmând ca în 

cel mult două luni de zile să mai selectăm încă cinci case pe baza unui concurs de soluţii, iar aceste zece 

case vor fi puse la dispoziţia celor care doresc să construiască în acest stil, însă gratuit. Proiectele de 

case până la faza început vor fi puse gratuit la dispoziţia celor care doresc să construiască, şi asta în 

ideea în care încercăm să blocăm oarecum expansiunea construcţiilor de case kitsch, şi încercăm să 

conştientizăm maramureşenii că o casă care îmbină arhitectura tradiţională cu tehnologia e o casă care 

poate să ofere toate condiţiile de locuit în ziua de astăzi”, a precizat Doru Dăncuş.

Acesta a subliniat că proiectul prevede o inventariere a caselor vechi existente în cele 76 de comune din 

judeţ. “Acest plan de revitalizare continuă cu o inventariere a patrimoniului material şi, în special a 

caselor tradiţionale, a şurilor tradiţionale în ideea lansării proiectului 'Adoptă o casă ţărănească' (…). 

Studiul pe acest proiect va fi lansat printr-o finanţare europeană pe fondurile transfrontaliere România-

Ucraina şi ne propunem să inventariem aceste bunuri materiale care încă mai există în satele şi 

comunele noastre. Inventarierea făcută cu specialişti din domeniu va trebui să lămurească tot ceea ce 

înseamnă costurile de reabilitare, costurile de mutare a imobilului într-un alt loc, dar totul depinde de 

proprietarul imobilului, dar şi în funcţie de ceea îşi doreşte el. 
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Dacă proprietarul îşi doreşte o reabilitare a casei şi o conformare în stilul modern care să permită 

inclusiv cazarea unor turişti, atunci se va evalua întreaga construcţie. În cazul în care proprietarul 

doreşte să transfere bunul sau să îl doneze, atunci va trebui să identificăm un loc unde să adunăm toate 

aceste case şi să formăm un sat tradiţional. Un sat tradiţional care să ofere posibilitatea includerii lui într-

un circuit turistic. Avem localităţi rurale care au devenit în ultima vreme minicentre turistice aşa cum e 

comuna Bârsana sau localitatea Onceşti, localităţi care au un potenţial turistic foarte bun”, a mai spus 

Doru Dăncuş.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a mai menţionat că cel puţin 50 de case vechi 

ţărăneşti ar putea fi recuperate şi introduse în circuitul turistic. “Estimez ca în proiect să intre în prima 

etapă cel mult 50 de imobile. Cred că în cel puţin 70% din comune şi sate să mai găsesc case vechi, şuri 

tradiţionale (…). Trebuie să salvăm patrimoniul care mai poate fi salvat şi îl introducem într-un circuit. 

Fie că e vorba de un circuit turistic sau de unul public. Dar e foarte important să ştim dimensiunea 

costurilor pentru fiecare construcţie pe care să o identificăm. Cred că o reabilitare a unei case vechi şi 

poate a unei şuri ar putea ajunge la cca. 10.000 de euro. 50 case ar putea costa 500.000 de euro, buget 

estimativ, doar construcţie. Dacă luăm în calcul şi reamplasarea pe un alt teren, atunci costurile mai pot 

să crească, avem câteva terenuri identificate, inclusiv un teren în comuna Recea, în vecinătatea Băii 

Mari, însă poate că nu se pretează acel amplasament pentru că intrăm în concurenţă cu Muzeul 

Satului”, a declarat Doru Dăncuş.

Acesta a mai menţionat că proprietarii persoane fizice vor trebui să participe cu o cotă parte din 

finanţare pe lângă suma oferită de CJ. Vicepreşedintele CJ Maramureş a mai arătat că proiectul 

“Adoptă o casă ţărănească” este unic la nivel naţional, iar un posibil sat turistic format numai din case şi 

gospodării ţărăneşti vechi ar putea fi înfiinţat în localităţile Onceşti, Săpânţa şi Bârsana. De asemenea, 

localnici din satele Şişeşti, Botiza şi Breb au cumpărat case vechi ţărăneşti în ultimii ani şi le-au introdus 

în circuitul turistic.

Gheorghe Flutur va relua demersurile pentru construirea unui drum care 

să lege Cernăuţi de Bucureşti
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că va relua demersurile pentru 

construirea unui drum expres care să lege zona de nord a Bucovinei, din Cernăuţi, de Bucureşti. “Eu 

cred că asta trebuie să fie în anul Centenar, Cernăuţiul legat de Bucureşti. Vorbim de acest drum rapid, 

că vine de la Livov, că vine de la Gdansk, Varşovia, nord-sud”, a spus Flutur.

Şeful administraţiei judeţene a spus că va participa vineri la şedinţa de la Cernăuţi a Euroregiunii 'Prutul 

de Sus', în cadrul căreia regiunea ucraineană va prelua preşedinţia de la raionul moldovean Bălţi, şi va 

propune adoptarea unei rezoluţii vizând coridorul nord – sud, care să fie transmisă guvernelor României 

şi Ucrainei. ”Ucrainenii m-au anunţat că, într-adevăr, guvernul de la Kiev a dat o prioritate de grad zero 

acest coridor. Îi interesează foarte mult”, a spus Flutur.

Euroregiunea 'Prutul de Sus' a fost înfiinţată în anul 2000 şi are în componenţă localităţi din România, 

Ucraina şi Republica Moldova. 
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