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INFO 5 CONFERINȚELE	ERUDITIO

de	Ana	DONȚU

Valoarea arhitecturii în arhitectura valorii

foto:	Răzvan	HATEA
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A doua ediţie a Conferinţelor 

Eruditio dedicate arhitecturii a 

avut loc pe 5 iunie 2018, 

începând de la ora 15:00, la 

ARCUB Gabroveni. Membrii 

Ord inu lu i  A rh i tec ţ i l o r  d in 

România (OAR), ai Uniunii 

Arhitecţilor din România (UAR), 

a i  Asoc ia ţ ie i  Naţ iona le  a 

Evaluatorilor Autorizaţi din 

România (ANEVAR), studenţii 

la arhitectură şi reprezentanţii 

mass-media au beneficiat de 

p a r t i c i p a r e a  g r a t u i t ă  l a 

eveniment.

Conferinţa „Valoarea arhitecturii 

în arhitectura valorii” şi-a propus să analizeze factorii care influenţează percepţia publică cu privire la 

valoarea arhitecturii şi impactul serviciilor de arhitectură în creşterea calităţii vieţii şi în dezvoltarea 

economiei naţionale. 13 speakeri, în 3 paneluri, folosind 4 studii de caz, au oferit răspunsuri concrete, 

tranşante, în cadrul dialogului inedit propus de organizatori cu specialişti din domeniul arhitecturii, experţi 

evaluatori, reputaţi 

o a m e n i  d e 

m a r k e t i n g  ş i 

comunicare,  sau 

reprezentanţii unor 

instituţii de cultură şi 

ONG-uri, parteneri 

v a l o r o ş i  a i 

a r h i t e c ţ i l o r  ş i 

a m b a s a d o r i  a i 

d o m e n i u l u i 

arhitecturii.
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Echipa Eruditio: „A doua ediție a conferinței dedicate arhitecturii își propune să aducă în atenția 

arhitecților, dar și a opiniei publice, mass-media și autorităților, diferențele dintre percepție și realitate în 

ceea ce privește rolul și impactul arhitecturii în plan psiho-social și economic. Pe principiul «nu poți 

prețui dacă nu cunoști», se dovedește că nu conștientizăm pe deplin acest rol, nici în viața noastră 

socială – din punctul de vedere al confortului personal, al armoniei estetice pe care această componentă 

a industriei creative o aduce unei localități – nici pe plan economic – prin creșterea valorii clădirilor și a 

vecinătăților, atragerea unor venituri suplimentare din turism, serviciii conexe etc. Serviciile de 

arhitectură pot fi mai bine înțelese și apreciate dacă sunt privite în relație cu valoarea pe care o creează, 

atât în mod direct, în contribuția avută la creșterea valorii clădirii proiectate, cât și indirect, în valoarea pe 

care o aduc comunității”.
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SPEAKERII CONFERINȚEI

Șerban ȚIGĂNAȘ - Președintele 

OAR Romania

Tomnița FLORESCU-Arhitect, 

Viceprimar București

Sorin PETRE-Prim-vicepreşedinte 
al Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România

Cristian KIT PAUL-Founding 
Partner, Creative Director 

Brandient

Cerasella CRĂCIUN-Conf. Dr. Arh. 

în cadrul Facultății de Arhitectură și 

Urbanism „Ion Mincu”

Teodor FROLU                         

GM DC COMMUNICATION

Arh. PAVEL POPESCU 

Președintele UAR S-V Oltenia

Arh. Andrei BARBU MULTESCU 

Forum ART

Arh. Lucian SANDU-MILEA 

Fondator Carol 53, Noaptea caselor

Mirela MATYAS-Director General 
Blue Masters Marketing, 

organizatorul Conferintelor Eruditio

Anda BECUȚ MARINESCU-
Director Direcția Cercetare al 

Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală

Dorin ȘTEFAN                    

Arhitect
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Special pentru Conferințele Eruditio a fost adusă 

expoziția „S.O.S Culele din România”, despre care 

a vorbit dl arh. Pavel POPESCU. Mai jos aveți câteva 

dintre panourile expuse. 

I N F O 5
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În cadrul acestui eveniment s-a lansat concursul 

„Premiile Eruditio pentru comunicare în arhitectură”, 

sub patronajul Ordinului Arhitecţilor din România 

(OAR), a Uniunii Arhitecţilor din România (UAR), cu 

susţinerea companiei QFort. Concursul se 

adresează atât jurnaliştilor care sunt angajaţi ai unei 

instituţii media, cât şi freelancerilor, bloggerilor sau 

studenţilor la arhitectură şi arhitecţilor care au 

publicat articole sau materiale audio-video care 

comunică în spaţiul public prin intermediul unor 

canale media. Câştigătorii celor două categorii 

supuse jurizării, presă scrisă respectiv presă audio-

video, îşi pot atribui marele premiu, în valoare de 

2000 de euro, şi o menţiune, în valoare de 500 de 

euro, pentru fiecare categorie.

Juriul va fi format din personalităţile şi specialiştii 

invitaţi să vorbească audienţei, din reprezentanţi ai 

organizaţiilor partenere şi ai sponsorilor. 40% din 

scorul final se va obţine ca urmare a votului 

publicului.

Evenimentul s-a încheiat cu o degustare de vinuri de 

la Crama  şi catering deluxe 1000 de chipuri wine bar

inclus.

Partenerii evenimentului au fost brandurile QFort, 

Illy, 1000 de chipuri, Cărtureşti, Delaco, iar partenerii 

instituţionali sunt Ordinul Arhitecţilor din România 

(OAR), Uniunea Arhitecţilor din România (UAR), 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România (ANEVAR), Institutul Naţional pentru 

Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), Primăria 

Capitalei şi ARCUB.

I N F O 5

https://www.facebook.com/1000-de-chipuri-wine-bar-124603520947773/
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INFO 6 Bienala	Națională	de	arhitectură

de	Ana	DONȚU

ROMÂNIA	2018

foto:	Răzvan	HATEA
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Pe 22 mai a avut loc evenimentul de lansare a 

Bienalei Naţionale de Arhitectură 2018, ediţia a XIII-

a, organizat de Uniunea Arhitecţilor din România. 

Lansarea oficială a avut loc la sediul Uniunii 

Arhitecţilor din România, la ora 11.00.

Bienala Naţională de Arhitectură este unul dintre 

cele mai importante evenimente profesionale ale 

breslei arhitecţilor şi este organizată începând din 

1994, fără întrerupere, de către Uniunea Arhitecţilor 

din România. Evenimentul are loc, așa cum bine o 

arată numele, o dată la doi ani, iar până la ediţia din 

2012 s-a desfăşurat sub denumirea de Bienala de 

Arhitectură Bucureşti.

Tema Bienalei Naţionale de Arhitectură 2018 este 

„100 de ani de Arhitectură în România'' şi este 

dedicată unei aniversări cu profundă rezonanţă 

pentru arhitectură şi profesioniştii acesteia, pentru 

cul tura şi  istor ia naţ ională,  după cum se 

menționează pe site-ul .https://www.uar-bna.ro/

I N F O 6

https://www.uar-bna.ro/
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Această ediţie a bienalei se caracterizează printr-un 

format nou, cu mai multe secţiuni. Secţiunile BNA 

2018 sunt: „Arhitectura rezidenţială'', „Arhitectura 

construcţiilor publice'', „Restaurare. Consolidare. 

Clădiri restituite comunităţilor'', „Design interior'', 

„Spaţiul public inclusiv'', „Rural'', „Arhitectura verde şi 

energii alternative'', „Publicaţii de arhitectură'', 

„Fotografia de arhitectură'', „Evenimentul de 

arhitectură şi strada ca o scenă'', „Diplome - arhitecţi 

în devenire''. Acestea se vor desfăşura pentru prima 

dată în istoria acestui eveniment în șapte oraşe din 

ţară alături de Bucureşti: Brăila, Cluj, Constanţa, Iaşi, 

Oradea, Sibiu, Târgu-Mureş, se precizează în 

comunicatul de presă al UAR.

În jurul expoziţiei-concurs va fi organizată, de 

asemenea, o suită de alte evenimente conexe - 

conferinţe, expoziţii, dezbateri profesionale, lansări 

de carte, evenimente culturale care pun în evidenţă 

legăturile arhitecturii cu arta fotografiei, filmului şi a 

teatrului şi care vor atrage nu numai profesionişti, ci 

şi un public larg.
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Lansarea oficială din 22 mai 2018 a avut loc în 

prezenţa preşedintelui de onoare al ediţiei a XIII-a a 

Bienalei - acad. prof. dr. arh. Romeo BELEA, a 

preşedintelui Uniunii Arhitecţilor din România - arh. 

Ileana TUREANU, a Comisarului Bienalei din acest 

an - conf. dr. arh. Bogdan TOFAN, şi a secretarului 

Bienalei - arh. Adina MASTALIER. 

Comisarul Bienalei - conf. dr. arh. Bogdan TOFAN a 

premiat studenții arhitecți ai anului VI UAUIM, 

participanți la Concursul de design pentru Trofeul 

BNA „100 de ani de arhitectură în România” la sediul 

Uniunii Arhitecților.

Bienala Arhitecților din România – B.A.R. ediția a 

XIII-a, a lansat invitația către toți tinerii creativi, 

indiferent de vârstă, studii sau domeniu de activitate, 

de a participa la competiția pentru imaginea și 

realizarea siglei și trofeului BAR 2018, care va fi 

înmânat câștigătorilor expoziției concurs de anul 

acesta.

Această temă a fost propusă la facultate în luna 

martie 2018, la începutul semestrului doi, studenților 

de anul IV și a avut o participare masivă, arătând un 

interes ridicat pentru acest subiect. 

Dl conf. dr. arh. Bogdan TOFAN a declarat: „Acest 

examen de arhitectură «Schiță de Schiță» este 

identitar pentru școala de arhitectură românească și 

cred că are multe beneficii în timp pentru formarea 

unui arhitect. În paralel cu notele de examen și fără 

legătură cu punctajul luat la examen, au fost făcute 6 

nominalizări care au potențialul de a deveni 

trofeul/trofeele în cadrul celor 11 secțiuni de anul 

acesta”.



				42			

I N F O 6

La ora 16.30, în cadrul evenimentului „Romanian 

Design Week'' a avut loc lansarea identităţii vizuale 

a celei de-a XIII-a ediţii a Bienalei Naţionale de 

Arhitectură şi deschiderea oficială a concursului de 

proiect, în Cartierul Creativ Hub+Store. Aici a fost 

prezentată în premieră identitatea vizuală a acestei 

noi ediții inaugurale, a fost lansat oficial concursul 

național de arhitectură, au fost anunțate orașele 

participante, gazde ale secțiunilor intrate în concurs 

și a evenimentelor conexe specifice acestora, de 

asemenea, s-au purtat discuții cu organizatorii 

despre noile secțiuni intrate în concurs, despre 

calendarul evenimentelor, despre amploarea 

națională a desfășurării concursului. 

Calendarul acestei ample manifestări a început pe 

22 mai şi se încheie pe 30 octombrie.
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link foto eveniment: https://we.tl/qckMYGTehw

link foto planșe: https://we.tl/qTVbYTDSkD

https://we.tl/qckMYGTehw
https://we.tl/qTVbYTDSkD


P R I M I M
de la cititori

„Grădina cu Camere”

de la Camelia CAVADIA
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Imagine Dumbrava Vlăsiei
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„Grădina cu Camere” este proiectul câștigător al concursului 
Imagine Dumbrava Vlăsiei

Peste 13.000 de voturi ale publicului s-au înregistrat în acest concurs, iar câștigătorul a avut de 3 

ori mai multe voturi decât următorul clasat

Lansat la începutul acestui an, concursul de arhitectură Imagine Dumbrava Vlăsiei a strâns în jurul 

său oameni pasionați de frumos, care cred într-o viziune sănătoasă și modernă asupra arhitecturii, tineri cu 

multe idei originale, dar și o comunitate de specialiști dornici să susțină tânăra generație de arhitecți din 

România. O premieră pentru piața din țara noastră, competiția a fost încă de la început primită cu entuziasm 

de mulți tineri arhitecți, astfel că nu mai puțin de 83 de proiecte au fost înscrise în competiție. Iar câștigătorul 

concursului Imagine Dumbrava Vlăsiei, desemnat pe baza voturilor juriului, dar și ale publicului, este 

proiectul „Gradina cu Camere”, care îl are drept autor principal pe Cosmin Georgescu și co-autori pe 

Alexandru Cristian Beşliu, Laura Cristea, Cosmin Gălăţianu, Horia Munteanu.

Proiectul câștigător „Grădina cu Camere” este cel care urmează a fi implementat în cadrul 

complexului rezidențial Dumbrava Vlăsiei și primește și marele premiu în valoare de 15.000 de euro. 

„Ne bucură faptul că am avut ocazia să descoperim în cadrul acestei competiții multe proiecte foarte bune și 

un câștigător care ne-a convins nu numai cu ideea și viziunea despre arhitectură, ci și cu modelul de echipă 

care stă în spatele său. E ca atunci când vrei să faci o investiție: contează ideea, dar și oamenii din spatele 

acesteia, care să o poată implementa cu succes. În acest concurs unic la noi am văzut idei minunate, foarte 

diferite între ele, în mod evident special concepute pentru Dumbrava Vlăsiei și le mulțumim tuturor celor care 

s-au înscris. Au fost mulți tineri specialiști talentați – semn că meseria aceasta e pe mâini bune – și ne dorim 

să îi facem cunoscuți pe toți în cadrul unui eveniment special pe care îl vom organiza pe 22 mai”, spune Horia 

Bălan, Project Director Dumbrava Vlăsiei și unul dintre cei patru membri ai juriului. 

Proiectul „Grădina cu Camere” s-a dovedit atât pe placul juriului format din Adrian Soare de la 

Cumulus, Horia Bălan de la Dumbrava Vlăsiei, Claudiu Guta de la VEP și Adrian Popescu de la Radio 

Guerrilla, cât și pe cel al publicului. Așa se face că acest proiect a primit de 3 ori mai multe voturi decât 

următorul clasat, respectiv 4.582 de voturi. În total, proiectele finaliste intrate în ultima etapă a 

concursului au înregistrat mai bine de 13.000 de voturi ale publicului. 

„Situația unui concurs de arhitectură pentru o locuință individuală este ușor atipică raportată la alte 

competiții de acest fel din cadrul profesiei unde, de cele mai multe ori, un concurs se adresează unei teme 

mari, publice, unei funcțiuni importante în oraș. Puși în situația de a gândi o casă, atât în lipsa oricăror date 

legate de cel care o va locui, cât și în lipsa unei vecinătăți imediate construite am hotărât destul de repede să 

lucrăm și să păstrăm, ca preexistență și precedență, locul gol, grădina. Proiectul nostru poartă numele 

„Grădina cu Camere” pentru că grădina și camera reprezintă, în mod fundamental, componentele cheie ale 

locuirii la curte. 
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 Astfel, în situația dată, casa își strânge camerele laolaltă eliberând două circumstanțe ale pământului 

pe care se așează: curtea de primire și incinta/grădina. Astfel, locuința devine secvența intermediară între 

cele două și se raportează la propria-i logică interioară, o aglutinare densă de încăperi în proximitatea 

grădinii”, spune echipa autoare despre proiectul care le-a adus marele premi al competiției Imagine 

Dumbrava Vlăsiei.   

 Concursul Imagine Dumbrava Vlăsiei în cifre:

· 83 de proiecte de arhitectură înscrise
· 180 de tineri arhitecți s-au înscris în concurs 
· Peste 13.000 de voturi din partea publicului în etapa finală
· Voturi ale publicului pentru proiectele finaliste: Grădina cu Camere – 4.582 voturi; Casa De Sub Deal – 

1.654 voturi; Casa Caje – 1.342 voturi; Casa ABA – 1.170 voturi; Alături și-mpreună — 1164; Casa 

Fără timp – 936 voturi; Slide – 889 voturi; Livrid – 847 voturi; Villa 24 – 687 voturi
· 10 melodii au fost alese de ascultătorii Radio Guerrilla, care să îi inspire pe concurenți în creionarea 

celor mai spectaculoase proiecte: Bubamara – Black Cat White Cat, Sting – Fragile, Etta James – At 

Last, Eva Cassidy – Songbird, Vasco Rossi – Come nelle favole, Zero 7 – Home, Depeche Mode – 

Home, Ziggy Marley – Family Time, Katie Melua – I Will Be There, Blue Man Group – I Fell Love

· Marele premiu – 15.000 de euro și implementarea proiectului de casă 
ei arhitecturi de excepție. 

 Dumbrava Vlăsiei este un proiect unic pe piața rezidențială din România. Localizat în 

nordul Bucureștiului, complexul rezidențial Dumbrava Vlăsiei se întinde pe aproximativ 90 de 

hectare și va cuprinde 5 sate distincte, conectate de un parc și înconjurate de o pădure deasă de 

stejari. Locul a fost gândit ca o comunitate autonomă, privată, oferind locuitorilor săi toate 

condițiile pentru a duce un stil de viață sănătos și de înaltă calitate, ce pune accentul pe tihnă și 

agrement. În Dumbrava Vlăsiei, importante birouri de arhitectură realizează proiecte 

spectaculoase, special concepute pentru acest complex, ce sprijină viziunea unei arhitecturi de 

excepție. 
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P R I M I M
de la cititori

Dan HANGANU (1939-2017)
de la arh. Ion CONSTANTINESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU
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 In ziarul de limbă română OBSERVATORUL care apare la Toronto, pe 15 mai, a fost publicat un articol 

despre regretatul arhitect Dan Hanganu, pe care îl reproducem mai jos.

Arhitectul Dan HANGANU a fost un artist desăvârșit și singurul canadian care 
a primit, pentru cariera sa, încă în timpul vieții, onoruri care se acordă doar 
post-mortem. Deținător a peste 50 de premii, el a proiectat numeroase clădiri 
comerciale, rezidențiale și culturale din Europa și Asia. Canada i-a conferit 
Medalia de aur a Institutului Regal de Arhitectură pentru întreaga activitate și 
Medalia Guvernatorului general al Canadei, iar provincia Quebec i-a 
decernat titlul de Ofițer al Ordinului Național din Quebec.

De asemenea, i-a fost acordat premiul Carriere Sam-Lapointe, de la Institutul 
de Design din Montreal. Membru al Academiei Regale Canadiene și membru 
de onoare al Academiei Române, Dan HANGANU a fost distins și cu Ordinul 
Steaua României în grad de Cavaler și Ordinul Național pentru merit în grad 
de Comandor.

În 1961, Hanganu a absolvit Institutul de arhitectură „Ion Mincu” din București 
și a sosit în Canada în anul 1970. La nouă ani după ce a obținut diploma în 
arhitectură, a decis să părăsească România. A ales să vină în Canada. A 
ajuns în Montreal în 1970, după un concurs interesant de împrejurări. Își 
amintea că a împrumutat 120 de dolari pentru biletul de avion, bani pe care i-a 
putut returna abia după doi ani: „Am lucrat pentru 35 pe oră. Am ajuns în 
Toronto și copiam planuri. Și îmi aduc aminte că mă duceam la copii și 
plângeam. Aveam deja 10 ani de experiență în România. Deci am început-o 
ca oricine, de jos și directorul companiei îmi spunea: «Dani, eu când am venit 
în Canada, am fost și am tăiat lemne. Du-te la copiat, că asta e soarta 
noastră». Soția mea a lucrat pentru 25 de cenți pe oră, tot arhitect fiind. 
Șansa? Era un arhitect care era primadona acelui birou și într-o zi s-a 
îmbolnăvit. Și cine să facă prezentările? Au venit la mine și directorul a zis: 
«Vreau ca de acum încolo prezentările să le facă băiatul acesta». Și din acel 
moment am început. Când a avut el un interes mercantil, când a avut nevoie 
de mine, atunci a profitat și mi s-a dat următorul proiect. România avea o 
școală foarte bună. Românii pe care îi cunosc ca arhitecți că sunt în Franța, 
Anglia, Italia, Germania, Elveția, SUA s-au descurcat foarte bine. E o școală bună, serioasă prin faptul că 
pe vremea comunismului nu aveam altceva de făcut. Dacă nu învățai, te trimiteau la cules cartofi. Eram 
obligați. Pot să spun că datorez mult școlii românești”.

Doi ani mai târziu, Dan Hanganu câștiga toate concursurile din domeniu. Avea un succes nebun. La pachet 
cu proiectele câștigate, premiile au apărut unul după altul. Printre cele mai cunoscute clădiri proiectate aici 
de arhitectul român se numără aripa nouă a Muzeului Pointe-a-Calliere, sala de concerte din Rimouski, 
Pavilionul de Design UQAM, Teatrul Nouveau Monde, abația benedictiană Saint-Bennit-du-Lac, studioul 
Cirque du Soleil, Centrul de arte Juliette – Lassonde, hotelul Godin, zonele rezidențiale din Val de l'Anse 
sau clădirea HEC din Montreal (ce adăpostește Facultatea de Studii Economice a Universității din 
Montreal). HEC – școala de Înalte Studii Comerciale din Montreal a devenit obiectiv turistic.

„Toți vor să vadă „minunea”: sălile de curs sunt spații ample, populate cu copaci sau deschideri mari, vitrate, 
spre vegetația de afară. Când școala a început să funcționeze, au angajat 20 de gardieni care să scoată 
studenții din clădire, la finalul orelor. Era totul atât de frumos încât nu mai voiau să plece din acel spațiu în 
care coridoarele sunt clase. Eu când sunt supărat, merg acolo să mă plimb în lumină și toată lumea spunecă 
nu mai există niciunde o școală la fel. Am gândit locul ca un templu al savoire-ului, un loc de unde odată 
intrat nu mai poți să fii prost”, spunea arhitectul Dan Hanganu.

Dana MATEESCU.



VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

de arh. Dorin BOILĂ

tehnoredactare: Ana DONȚU

EXPOZIȚIA ITINERANTĂ ȘI CONFERINȚELE
„CRUCEA – DE LA COMUNITATE LA COMUNIUNE”
100 DE CRUCI LA 100 DE ANI.
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CRUCEA – ANTROPOLOGIA SPERANȚEI

 Am parcurs expoziția aceasta cu o mare bucurie, pentru că obiectele, vechi și noi, și lucrările artiștilor 

consacrați, au avut darul să inspire Rugăciunea privirii, a pătrunderii înțelesurilor și a Comuniunii cu cele de 

Sus ! Iată o cale de a cinsti 100 de ani de Românie Mare, rotundă ca o Grădină a Maicii Domnului, rotunjindu-

ne spiritele întru bucuria viețuirii ca neam liber ! Și o mențiune, de care nu trebuie să ne sfiim: chiar dacă în 

lume România nu mai este, vremelnic, rotundă, în sufletele noastre ea rămâne la fel de mare ca în vremea 

Sfintei Încoronări de la Alba Iulia.

 Libertatea este darul acestui eveniment artistic –  pentru că ne dezvăluie prezentul continuu al 

evenimentului spiritual, libertatea de a asuma Crucea ca o formă interioară, durabilă, pentru viața 

românească. 

 În acest context aniversar, nu putem lăsa la o parte starea de astăzi a țării și a etniei, realități creștine 

aflate sub vremi tot mai potrivnice...    Acad. Profesor Ioan Aurel Pop ne avertizează, în 

aceste momente istorice, că românii trebuie să fie „în Europa, alături de francezi, germani, polonezi ...” Dar, 

românii au probleme de integrare în Europa „nu fiindcă nu ar fi destul de europeni, ci pentru că nu mai știu să 

fie români !!” De aceea, asemenea expoziții sunt binevenite, arătând celor tineri și arătând și străinilor 

modelul nostru de civilizație – model statornic CREȘTIN !
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În Sibiu, expoziția a prilejuit și o extraordinară seară de dialog creștin, în jurul unor scurte cuvântări pe tema 

Crucii, susținute din partea organizatorilor de doamna Dana Prioteasa de la Institutul de Arheologie și Istoria 

Artei din Cluj, iar din partea gazdelor de Părintele prof.dr. Constantin Necula, doamna etnolog dr. Mirela 

Crețu, cercetătoare la Muzeul național ASTRA și Părintele George Piț, moderator. Prezentările s-au 

structurat mai mult în formă de dialog cu sala, plină de tineri studioși, și au avut ca temă generică „Crucea - 

axa satului românesc de odinioară”. 

 Tema fertilă s-a așezat în contextul general al expoziției și a luminat orizonturi complementare, 

lămurind realitatea că așezările românești tradiționale se instalau organic în peisajul cultural strămoșesc, 

dar statornicia și durabilitatea structurii lor erau asigurate de axa spirituală creștină, de comuniunea între 

oameni și comuniunea cu cele sfinte !  O cunoscută paradigmă prin care putem adeveri cum „cele 

nevăzute... cele din inimă” ridică așezarea de piatră și lemn, întru care locuiește Comunitatea !

 La Casa Artelor din centrul Sibiului am verificat și cu acest prilej că sălile de sus ale acestei clădiri 

medievale există tocmai pentru asemenea evenimente – de la reușita scenografică a structurării pieselor în 

„instalații de obiecte și sugestii spirituale” și până la succesul de public neașteptat, mai ales în seara porților 

deschise, la două zile de la Înălțare.

 Se poate spune chiar că, de această dată, am avut demonstrația faptului că se poate organiza o 

expoziție numai cu CAPODOPERE ! Cu atât mai mult cu cât a fost o comuniune mirabilă între creațiile 

tradiționale anonime ( piese de etnografie, fotografii de la cumpăna secolelor XIX și XX – colecția sibianului 

Fischer) și operele artiștilor contemporani din grupul Prolog, dintre cei apropiați lor, până la creațiile soților 

Vasile Gorduz – Silvia Radu. 
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Iată că se poate realiza ambientul prin care chiar un public grăbit-decreștinat poate integra 

realitatea Crucii în existența neamului, faptul că Semnul creștin ESTE așezarea noastră într-un Loc ! Și 

locul este prezența Domnului !

 Se simțea, în spațiul multi-dimensional al expoziției, că realitatea depășește materia, că brațele 

Crucii ne situează la intersecția lumilor, unde ne putem ruga, adică unde putem intra în comuniune cu 

straturile lumii nevăzute. Această comuniune este miza efortului artistic, care ne aduce Duhul aproape – 

prin inspirația dată artistului de la rădăcinile Vieții.

Mai era și binecuvântarea prezenței familiei creștine (de-aceea și rămasă familie, deși soțul s-a 

mutat la Domnul) a artiștilor Silvia Radu și Vasile Gorduz – prin care se putea simți murmurul 

basoreliefurilor cu chipuri îngerești, care atestă comunicarea peste fire a Silviei cu arheii cetelor de sus; 

iar ansamblul sculpturilor gorduziene, aducând semnele nemuritoare ale lumilor spirituale, care ne 

modelează gândurile,viața, se roteau în centrul de foc al expoziției ! Smerite în materialitatea lor, cu atât 

mai pregnante în spirit și mesaj !

Și peste toate, plutea duhul brâncușian desprins din misterul stâlpilor funerari, ca niște desfășurări 

de semne-sunete, adunate din atelierul parizian – spre a le revărsa în panteonul geniului românesc. 

Geniul care a așezat pecetea Crucii pe trupul acestei țări – printr-o Poartă și o Coloană !

Arh. Dorin I. Boilă / Sibiu
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foto din cadrul expoziției organizate cu prilejul lansării BNA 2018

https://we.tl/DCWbUTYt8W
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