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INFO 1

Zilele Culturii Urbane
la „Uzina de Apă”

de Ana DONȚU

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
Ediția a VII-a cu tema
ANUL EUROPEAN AL
PATRIMONIULUI
CULTURAL - 2018
Patrimoniu
arhitectural
multicultural ın
̂
euroregiunea de
nord-est
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INFO 1
Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” Suceava a organizat, în perioada 10–12
august a.c., cea de-a VII-a ediție a Zilelor Culturii Urbane la „Uzina de Apă”. Potrivit organizatorilor,
această ediție a avut ca temă „Anul European al Patrimoniului Cultural – 2018. Patrimoniu arhitectural
multicultural în euroregiunea de nord-est”. Ediția și-a propus să pună în discuție problema
patrimoniului arhitectural transregional și intercultural european, crearea și transformarea lui,
perceperea și valorizarea acestuia în timp.
Evenimentul este o continuare a proiectelor culturale despre patrimoniul arhitectural desfășurate în
anii 2012 – 2017 sub genericul ZILELE CULTURII URBANE la Uzina de apă – Suceava.
Ediția a VII-a a fost lansată de către OAR Nord-Est și parteneri, celebrând aniversarea a 100+6 ani a
Uzinei de apă.

„Tema din 2018 a pus în evidenţă
caracteristicile patrimoniului arhitectural,
multicultural şi interetnic, din euroregiunea
transfrontalieră de nord-est, limitată la judeţele
Suceava şi Botoşani şi zonele limitrofe din
Ucraina şi Republica Moldova, în contextul
obiectivelor anului european al patrimoniului
cultural”.
Link video: https://we.tl/t-88DrEMmQzY

arh. Ion ANDRIU
Dintre invitați, dna arh. Ileana TUREANU,
președintele Uniunii Arhitecților din România, a
fost invitată să ia cuvântul, dumneaei fiind cea care
coordonează activitatea publicațiilor UAR: „De trei
ani suntem nelipsiți de la Zilele Culturii Urbane la
Uzina de apă și, pentru că sunt și alți colegi care
vor să vadă evenimentul, îl prezentăm în
publicațiile noastre. Ați reușit să faceți aici nu
doar un sediu al Uniunii și al Ordinului (care,
sperăm, o să lucreze împreună în interesul
arhitecților), dar și un Centru Cultural”.
Link video: https://we.tl/t-y99RBVHbJH

arh. Ileana TUREANU
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Programul cultural a debutat cu vernisarea expoziției „Patrimoniu arhitectural multicultural
în euroregiunea de nord-est” de către arh. Constantin GORCEA și arh. Iulia COSOVANU.
„Echipa de proiect anul acesta e
alcătuită de Iulia COSOVANU, care e din
vechea gardă, ca să zic așa, de Andreea MANOLE,
Anca LOGHIN și, bineînțeles, Ion ANDRIU. De
asemenea, ne-am bazat întotdeauna pe
personalul acestui Centru, care sunt și ai
Ordinului, și ai Uniunii: Olimpia DEACU, Adrian
SEMENIUC și Camelia SANDU, pe partea
financiară contăm pe contabila noastră dna
VISTERNICU”.
Link video: https://we.tl/t-a3QumAJk7N

arh. Constantin GORCEA

„Aici sunt panourile pe care le facem în fiecare
an pentru a susține conferințele. Nu sunt puse în
ordinea conferințelor, însă au o desfășurare
tematică. Dacă vreți să aflați mai multe dinainte,
puteți să vă uitați pe panouri, după care
conferențiarii vă vor explica mai bine. Pentru că
tema patrimoniului apare în fiecare an, anumite
panouri, cum sunt cele ale Ioanei GRIGORESCU și
Nicolae PORUMBESCU, se completează cu cele din
anii trecuți, astfel puteți afla mai multe despre
fiecare. În cazul în care vreți să aflați mai multe
informații despre locul acesta, în bazinul din spate
se află panouri cu proiectul inițial al uzinei, apoi un
panou cu starea în care a fost găsită uzina în 2006,
după care sunt panouri care prezintă evoluția
șantierului”.
Link video: https://we.tl/t-ntRxheWQXW

arh. Iulia COSOVANU

Mai multe despre expoziție puteți afla AICI
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Au urmat prezentările sponsorilor: Wienerberger/ Porotherm/ Tondach; Sika
„Wienerberger România a fost
înființată în Viena, în 1819. Materiale
ceramice au ajuns și în România prin intermediul
cărămizilor Porotherm, țiglei ceramice Tondach
și cărămizii aparente Terca. Compania
Wienerberger este prezentă în România din 1998
şi este unul dintre producătorii importanţi de
materiale de construcţii din ţară. În prezent,
Wienerberger funcţionează cu patru unităţi de
producţie şi are aproape 300 de angajaţi în
România”.
Link video: https://we.tl/t-Vwn5S3EE4F

reprezentant Wienerberger

Marius SIHLEANU, a reprezentat
compania Sika, un alt sponsor al evenimentului:
„Sika România, subsidiară a concernului
elveţian, a fost înfiinţată în 2002, iar incepând
cu luna iunie 2008 a dat în folosinţă fabrica de
aditivi de la Braşov - prima unitate de producţie
Sika din România. În plus, Sika a inaugurat în
2014 şi cea de-a doua fabrică din România, la
Căpuşu Mare, judeţul Cluj, unde produce atât
mortare speciale, cât şi mortare folosite ca
adezivi. Compania este lider de piaţă în
d o m e n i u l a d i t i vi l o r p e n t r u b e t o a n e , a
pardoselilor industriale, sistemelor de

Marius SIHLEANU, reprezentat Sika

membrane pentru acoperişuri, a consolidărilor
cu fibre de carbon, dar şi a mortarelor speciale.
Prin toate acţiunile sale, Sika înglobează
principiile dezvoltării sustenabile în conceptele
de business şi management, în strategia de
cercetare şi dezvoltare, în activităţile de vânzări
şi de marketing, şi, nu în ultimul rând, în
procesele de producţie”.
Link video: https://we.tl/t-67snb2QBfO
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Conferința cu tema: ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL - 2018, Patrimoniu
arhitectural multicultural în euroregiunea de nord-est.
Sesiunea 1 a fost moderată de dl arh. Ion ANDRIU și a început cu prezentarea cărții „Ioana
Grigorescu Calea sincerității” – autor: arh. Alexandru PANAITESCU, distinsă cu Premiul
președintelui OAR la Anuala de Arhitectură București.
Cartea în 384 de pagini cuprinde o amplă
prezentare monografică a activității Ioanei
Grigorescu, susținută și de 518 imagini,
dintre care peste două treimi sunt desene
sau fotografii de epocă, restul fiind actuale,
și care ilustrează principalele lucrări de
restaurare întreprinse de arhitectă între
1955-1972, cu precădere în Bucovina și
Neamț.
În linii mari, concepția de restaurare
susținută de Ioana Grigorescu a stat sub
semnul sincerității și autenticității, fiind
definită de ea ca „... asemănătoare
reîntregirii unui vas de lut cu un alt material contrastant [și pe care] privindu-l, ești
mulțumit să știi care anume porțiune este cu adevărat originală și care a fost completată.
Astfel, cercetătorul viitor sau vizitatorul
devine implicit un spectator activ, un critic
al restaurării, își dă seama atât de starea
monumentului la începutul lucrării, cât și
de justețea sau eventualele greșeli ale
reconstruirii...”.
Publicarea albumului monografic IOANA
GRIGORESCU * CALEA SINCERITĂȚII se înscrie
în programul RECUPERAREA REPERELOR
inițiat de UAR, prin care aceasta și-a propus
promovarea arhitecților români
reprezentativi și a fost finanțată din Fondul
Timbrului de Arhitectură.
„Interesul pentru Ioana Grigorescu mi-a
fost creat în timpul facultății. Contează
enorm momentele astea de început. Totul a
pornit de la instrucția de studii coordonată
de un profesor foarte discutat, Gheorghe
Curisti, un susținător al celor care au înțeles
demersul Ioanei Grigorescu. Restul datorez
arhivei Uniunii Arhitecților”, a declarat
autorul.
Link video: https://we.tl/t-JAARY7zNXB
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Au urmat alte două prezentări de carte: „În numele tatălui. Supravețuire și integrare
socioprofesională în familiile arhitecților deținuți politici din România comunistă” și „Arhitectul
G.M.Cantacuzino în dosarele Securității”, ale arhitectului Vlad MITRIC-CIUPE.
Cărțile sunt interconectate
între ele. „Arhitectul G.M.
Cantacuzino în dosarele
Securității”, poate fi
considerată o organică
continuare, abordată la alt
nivel, a unor opusuri care au
devenit de referință în
literatura de specialitate:
„Arhitecții români și detenția
politică 1945-1964. Între
destin concentraționar și
vocație profesională”,
„Arhitecți în recluziune”, „În
numele tatălui. Supraviețuire
și integrare socioprofesională
în familiile arhitecților foști
deținuți politici din România
comunistă”, îngrijirea memoriilor arhitectului Jean Schafhütl – deportat în U.R.S.S., precum și
„Mecanisme represive în școala românească de arhitectură 1944-1958” – o cercetare care va vedea în
curând lumina tiparului. Aceste studii sunt produsul interesului particular al editorului pentru
descifrarea mecanismelor care au martirizat atâtea trupuri și conștiințe, fără să fie simple înșiruiri de
fișe ale celor care au pătimit în sinistra perioadă.

„Mă ocup de vreo zece ani cu
idendificarea, documentarea arhitecților care
au avut de suferit pe timpul primei perioade a
regimului comunist din România. Când spun
„au suferit” mă refer la cei care au fost
întemnițați sau condamnați politic. Desigur
sunt destine individuale, mulți dintre
dumneavoastră le-ați tot auzit și vă întrebați
de ce ar mai fi importante astăzi. Dincolo de
memoria unor oameni, de o compensare
morală pentru familiile lor, am multe
argumente în acest sens, dar mă voi rezuma la
cele mai importante… În cartea «În numele
tatălui» m-a interesat perspectiva familiilor,
foarte puțin s-a vorbit de România, de statutul
de victimă a foștilor deținuți politici. Și, în
cazul arhitecților, mulți dintre urmașii celor
care au făcut pușcărie au îmbrățișat aceeași
carieră, de aceea poveștile deveneau din ce în
ce mai interesante”, a afirmat autorul.
Link video: https://we.tl/t-5XpZc9NqBO

arh. Vlad MITRIC-CIUPE
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Sociologul Zoltan SALANKI, cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din
Cluj-Napoca al Academiei Române, a vorbit despre
„Reapropierea socială a patrimoniului
arhitectural. Multiculturalitatea între tăvălugul
“Global Village” și criza identitară”: „Utilizând
câteva repere ale patrimoniului arhitectural
clujean, un spațiu socio-istoric și arhitectonic cu
rădăcini comune celor sucevene, tematica
prezentării de față propune spre dezbatere
modalitatea în care substratul social, înțeles ca
organizare în comunități, grupuri și clase sociale
caracterizate prin diversitate, inter sau
multiculturalitate (etnică și religioasă), a constituit,
în diferite etape istorice specifice arealului
transilvănean, resortul edificării unui spațiu
arhitectural multicultural și în ce fel apelul la o
astfel de moștenire culturală poate fi invocată ca
premisă a unor reconfigurări urbane sustenabile”.
Zoltan SALANKI

Link video: https://we.tl/t-ZtnWGrUhiF

După o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri (pe care o puteți vizualiza dând click AICI), a
urmat un excelent spectacol de teatru în spațiul neconvențional al Uzinei „Cyrano de
Bergerac, poate…” – one man show cu MÎNDRU Cătălin Ștefan, care a încheiat într-un ton
relaxat prima zi a evenimentului. Spectacolul poate fi urmărit AICI și AICI
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În partea a II-a a articolului, veți afla ce alte
prezentări au fost în cadrul conferinței,
precum și despre excursia de două zile în
U c ra i n a , t o a t e î n n u m ă r u l v i i t o r a l
Buletinului.

Va urma...
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CENTENAR
PROF. ARH. OCTAV DOICESCU

de arh. Alin NEGOESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

Continuăm serialul „INOVATORI ȘI CREATORI ROMÂNI”, din
numărul trecut, cu partea a II-a a articolului despre celebrul
arhitect român Octav DOICESCU
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CENTENAR

PROF. ARH. OCTAV DOICESCU ( Brăila 1902 - 1981 București) a fost autorul Parcelării
Bordei-Jianu, ansamblu cu 78 de vile realizate pentru salariații Uzinelor Comunale
București, ilustrând modernul tradițional românesc care l-a promovat.
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Presa vremii scria că o dată cu ridicarea complexului din Fundeni, Bucureştiul ar putea găzdui în anii
'40 o ediţie a Jocurilor Olimpice. Ansamblul a fost proiectat la nivelul unui centru olimpic cu două
stadioane a câte 120 000 de locuri fiecare, terenuri și săli de antrenament, sat olimpic pentru
sportivi. Alături de ansamblul olimpic Fundeni era prevazută o comună model cu locuinţe ieftine.
Proiectul general: scriitorul și omul de cultură Victor Ion Popa, arh. Octav Doicescu și esteticianul
Mihail Dragomirescu, directorul publicaţiei „Gazeta Municipală”. Arhitectura: Octav Doicescu,
Constantin Joja, Sorin Mincu, Dan Iovănescu (echipa din
1935 - 1936). Din complex urma

să

mai facă parte un stadion nautic aşezat pe marginea lacului
Fundeni și un teatru în aer liber. Proiectul nu a fost executat,
izbucnind curând al doilea război mondial.
Templul Meditaţiei din Indore (India) este aproape de
gândirea lui Doicescu, de ideile şi sentimentele lui
Brâncuşi, Doicescu câştigând mult prin preluarea de la
genialul artist a ideii de esenţă a creaţiei. Proiectul,
mausoleul soției unui maharajah, nu a fost executat.
Importantă rămâne aproprierea şi preţuirea reciprocă dintre
Brâncuși și Doicescu.

În 1935 Doicescu este șef de proiect și diriginte de șantier la prima ediție a Lunii Bucureștilor
organizată în Parcul Carol. Participă regele Carol al II-lea, principele Nicolae, primarul capitalei.
Pe malul lacului Herăstrău, spre Arcul de Triumf, se deschide, la o săptamână de la deschiderea
Lunii Bucureștilor, Expoziția Satului Românesc care rămâne ca expoziție permanentă : Muzeul
Satului. La realizarea acestei lucrări emblematice pentru București au colaborat sociologul de
reputație europeană Dimitrie Gusti și urbanistul arh. Octav Doicescu, cel care fusese investit de
fostul primar Dem. I. Dobrescu în funcția de director al Lucrărilor Noi din primăria capitalei.
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Doicescu realizează Casa Românească la Târgul Mondial New York- 1939, obținând medalia de
argint și titlul de Cetățean de onoare al orașului New York.
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În 1940, realizează lângă Chișinău Memorialul Eroilor Martiri pentru cucerirea Basarabiei, complex
demolat ulterior, de Armata Roșie, cu tunurile. A intrat în dizgrația autorităților comuniste.

Film rusesc dedicat arhitectului O. Doicescu
Doicescu este reabilitat la cererea
presedintelui SUA, Rihard Nixon,
împreună cu alte personalități ale culturii
române.

După realizarea Operei

Române și a Institutului Politehnic din
București, participă cu arh. A. Iotzu la
concursul pentru Centrul Civic și Casa
Poporului București.
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Prof. arh. Ana-Maria Zahariade a declarat într-o carte apărută după anul 1989: „Singurul obstacol
(în calea lui Cezar Lăzărescu n.a.) era obstinatul grup Doicescu-Iotzu care, chiar şi în noile
împrejurări, reuşiseră să proiecteze o soluţie mai rafinată, încercând cu disperare să salveze ceea
ce ar mai fi putut fi salvat din oraş. La începutul anului 1981, folosindu-se de poziţia sa de
rector al Institutului de Arhitectură şi de preşedinte al Uniunii Arhitecţilor, Cezar Lăzărescu
a silit încăpăţânata echipă să iasă din joc. O pură coincidenţă a făcut să asist la acest moment
pe care îl voi uita cu greu. Amărăciunea scenei e greu de descris şi cu siguranţă i-a marcat puternic
pe cei implicaţi. Cei mai mulţi dintre cei prezenţi atunci au părăsit ţara în scurt timp. Octav Doicescu
a fost membru titular al Academiei Române (1974). A decedat în anul 1981. Dăm mai jos un posibil
TRASEU CULTURAL OCTAV DOICESCU, destinat cunoașterii operei realizate de acest mare
profesor arhitect”.
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Harta Bucureștiului evidențiază clădirile publice, de artă și învățământ, muzee, parcuri și fântâni
realizate de cel mai bun arhitect al Primăriei Bucureștilor din perioada interbelică.
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Al II-lea tabel-sinteză a creației profesorului arhitect evidențiază vilele importante, cartierul Bordei-Jianu,
concurs Centrul Civic, Memorialul Dezrobirii Basarabiei și Casa Română-NY 1939
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NOTĂ: Menționăm că autorii tabelelor-sinteză TRASEU CULTURAL OCTAV DOICESCU sunt
dr. arh. Alin Negoescu și arh. Dumitru Angelescu.
Profesorul Doicescu a vrut să lase urmaşilor o lume apropiată spiritual de valorile tradiţionale ale
spaţiului mioritic, carpato-dunărean, în speranţa că aceşti urmaşi vor duce mai departe faima
interbelică a României.
POTENȚELE ARHITECTURII REGIONALE AU FOST, DEMONSTRATE; REVANȘA LOCALULUI
ȘI A INDIVIDUALULUI A FOST INFĂPTUITĂ ÎN ROMÂNIA ÎNTRE 1930 ȘI 1980, DE CĂTRE ARH.
OCTAV DOICESCU. CREAȚIA ARH. OCTAV DOICESCU ESTE ÎN ACORD CU DUHUL
ARHITECTURII ROMÂNEȘTI, ARHITECTURA SA FĂCÂND PARTE DIN FONDUL EUROPEAN
ȘI DIN CEL MEDITERANEAN DE CIVILIZAȚIE. SURSA ACESTEI AFIRMAȚII ESTE ÎNTREAGA
ACTIVITATE A PROFESORULUI ARHITECT.
Clădirile cu „funcțiuni strategice” realizate de arh. Octav Doicescu: Banloc-Florești și București
(industria cauciucului), Cineromit și Ministerul Propagandei (industria cinematografică), I.A.R.
Brașov (industria aeronautică), Centrala Banu Manta București (telefoane), sediul UCB Câmpina și
București împreună cu Casa de odihnă Snagov a salariaților UCB (domeniul electricitate-apăcanal-termoficare-salubrizare zone lacuri) au fost realizate într-o manieră modernă de tip Bauhaus.
Doicescu s-a dovedit cel mai de încredere arhitect al Primăriei Municipale, a ONT-ului, al
Ministerului Propagandei (vezi secțiunea dedicată Lunilor Bucureștilor 1935 și 1936 și târgurilor
internaționale Paris-1937, New York - 1939), a Ministerului Construcțiilor și a Ministerului de Finanțe
Sintagma „lucrului bine făcut” a fost secretul
aprecierilor unanime de care s-a bucurat
arhitectul, profesorul și academicianul
Octav Doicescu. Am făcut aceste precizări,
deoarece socotim că restituirea către tânăra
generaţie a creaţiei maestrului trebuie
f ă c u t ă î n m o d c o r e c t , c o n s t r u c t i v,
C U LT I VA R E A VA L O R I L O R Ș I A
M OD E L E L OR FIIN D O P R E M IZĂ A
REDRESARII MORALE a generaţiei
actuale.
„Octav Doicescu îmi pare a se număra
printre acei rari constructori, ale căror edificii
vorbesc, iar unele chiar cântă!” Astfel
declara arh. Gheorghe Săsărman, critic de
ară și arhitectură, (München, 7 decembrie
2014).
Colț „Octav Doicescu” realizat de arh.
Liliana Chiaburu (n. 1961) într-o librărie
bucureșteană
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Încheiem cu câteva extrase din scrierile de tinereţe (1927- 1928) ale liderului recunoscut al
generaţiei sale,

omul de cultură român cel mai citit în lume, Mircea Eliade (1907- 1986).

Vom înţelege mai bine, vizualizând radiografia generaţiei din care a facut parte şi arhitectul Octav
Doicescu (1902- 1981), cum au reuşit intelectualii perioadei interbelice să înfăptuiască, în puţini ani,
un adevărat miracol în cultura română. Accentul pus de Eliade pe anul 1928, numit de el ANNO
DOMINI ne face să înţelegem de ce Doicescu a urmat artele plastice în paralel cu Scoala de
arhitectură, de ce a lucrat foarte de tânăr în proiectare , de ce era capabil să facă arhitectură de
calitate în 1928, cu doi ani înainte de licenţă; de ce era un arhitect pe deplin format în 1930- 1932
(Casa de odihnă UCB, Snagov). Citindu- l pe Eliade înţelegem secretul formării personalităţii, prin
“experienţe”, prin munca celor 16 ore zilnic. A “provincialului” Doicescu, a “provincialului” Grigore
Ionescu- colegi de liceu în Ploieşti, ambii ajunşi prestigioşi profesori ai Scolii de Arhitectură, ambii
aleşi membri titulari ai Academiei Române (în 1974, respectiv în 1992). Ni se explică cum se trece
de la “experienţe” la “personalitate”, la ”cultură”. Eliade pare a- i da lui Doicescu motivaţia unei
viitoare vieţi pline de sârguinţă, cu formare profesională proprie, de excepţie şi cu formare a unor
întregi generaţii de arhitecţi- ca profesor. Să-l urmărim pe Mircea Eliade profetizând izbânda
generaţiei Eliade- Doicescu:
„Criza în care intrase lumea occidentală îmi dovedea că ideologia generaţiei războiului nu mai era
valabilă. Noi,”generaţia tânără”, trebuia să ne găsim rosturile noastre. Dar, spre deosebire de
înaintaşii noştri, care se născuseră şi trăiseră cu idealul reîntregirii neamului, noi nu mai aveam un
ideal de- a gata făcut la îndemână. Eram liberi, disponibili pentru tot felul de “experienţe”. În credinţa
mea de atunci, “experienţele” acestea nu erau menite să încurajeze diletantismul sau anarhia
spirituală. Ele ni se impuneau printr- o fatalitate istorică. Eram prima generaţie românească
necondiţionată în

prealabil de un obiectiv istoric de realizat. Sfatul pe care îl dam “provincialului”

era acesta: să- şi închipuie anul care începe, 1928, ca fiind ultimul lui an şi să se
străduiască să facă, în cele 12 luni care vor urma, tot ce- şi propusese să facă în viaţă.[...]
Ceream”provincialului”, cum îmi ceream şi mie, un efort supraomenesc pentru a învăţa şi a face tot
ce nu avuseseră răgaz să înveţe sau să facă înaintaşii noștri.
În NOI izbândeşte Spiritul. NOI am înţeles că viaţa îşi merită suferinţele-e pentru a concretiza, a
vieţui, a actualiza Spiritul. Spiritul, aşa cum îl înţelegem noi- nu e cel hegelian. Si nu e nici “idealul”
junilor sentimentali. E conştiinţa unei vieţi care trebuie vieţuită, absorbită, educată cu atenţie.
Obsesia valorilor spirituale care trebuie diferenţiate, şi tăiate , şi răspândite.[...] Valori ce nu sunt
izvorâte nici din economia politică, nici din tehnică, nici din parlamentarism. Am pornit de la
constatarea unui Spirit al generaţiei actuale, deosebit de al celorlalte. Diferenţierea se accentuase
prin experienţa războiului, care a ridicat pretutindeni valorile duhului şi a îndemnat - pe atâtea căiculegerea lor. Trăsătura dominantă: dorinţa de o sinteză completă şi autentică. De aici critica
diletantismului, nevoia de seriozitate spirituală [...] Am arătat apoi necesitatea experienţelor, de
orice fel, pentru gimnastica spiritului. Experienţele săvârşesc cele două minuni care se numesc:
personalitate şi cultură.
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CENTENAR

Mircea Eliade stabilește reperul temporal: 1928! Iată anul nostru, iată ţarina ce aşteaptă sămânţa
sufletului nostru, iată sfânta matrice în care se vor rodi năzuinţele, dorurile, elanurile cetelor noastre.
Aş vrea ca fiecare tânăr să-şi spună: anul ce vine mi-a fost dăruit de Dumnezeu pentru a-mi împlini
menirile! Aş vrea ca fiecare să gândească, în fiecare dimineaţă: odată cu acest an, poate voi odihni
şi eu, pentru vecie. Ce las în urma mea?
Condeiul sclipitor al tânărului Eliade continuă cu nuanţarea următoare:
Anno Domini! Anul sfârşirii depline, al întâlnirii cu acel judecator priceput în cântărirea
conştiinţelor.[...] Nu întelegeţi că trebuie să ne coborîm toţi în galeriile noastre subterane, că trebuie
să muncim cum părinţii noştri niciodată n-au muncit, ca să ne transfigurăm, să ajungem oameni şi să
facem din aceasta ţară a noastră un pământ al oamenilor, un pământ în care sfântul să nu fie
socotit nebun, iar dreptul să nu fie scuipat ca un nătâng. Nu întelegeţi ca acest ultim an trebuie să- l
închinăm aerisirii oraşelor noastre, al secării bălţilor moldo-valahe, că trebuie să răsuflăm şi noi
văzduh proaspăt încai în ceasul morţii? Și, mai ales, nu înţelegeţi că toate acestea nu trebuie să
rămână vorbe vorbite, ca la înaintaşii noştri?
„O singură ţintă: conştiinţa şi rostul ei în purificarea de miasme. O singură armă: aspra şi
neîntrerupta muncă de şaisprezece ceasuri pe zi. La sfârşitul toamnei, aproape de moarte, vom fi
alţii şi alta va fi ţara...Peste o personalitate crivăţul nu trece. Oricâte vom fi osândiţi să îndurăm vom rămâne tot atat de oţeliţi dacă purtăm cu noi o conştiinţă închegată, o personalitate... Aţi înţeles
acum de ce acest an 1928 trebuie să fie Anno Domini?” (Mircea Eliade)
Pentru noi, acum, care este Anno Domini?

Dr. arh. Alin Negoescu.
22

ORAȘELE VIITORULUI
de la Edith ȘTEFĂNESCU
tehnoredactare: Ana DONȚU

Zgârie-norii sau clădirile futuriste sunt deja o
priveliște obișnuită în marele orașe ale lumii. Și
totuși, unele dintre aceste structuri – adesea
construite din oțel și sticlă – se remarcă prin
originalitatea designului sau prin tehnicile
folosite la construirea lor.

PRIMIM
de la cititori

În acest articol îți prezentăm cinci
construcții moderne pe care le
putem lua drept indicii cu privire
la modul în care vor arăta
orașele viitorului.
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Primim de la cititori

Turnul Shard, Londra

Turnul Shard este un zgârie-nori cu 95 de etaje,
situat în capitala Marii Britanii. Are aproximativ 309
metri și în prezent este cea mai înaltă clădire din
Uniunea Europeană. Primele 72 de etaje sunt
locuibile, la etajul 72 existând și o punte de
observație. Construcția a început în 2009 și s-a
finalizat în 2012. Arhitectul clădirii, Renzo Piano, și-a
dorit ca această structură piramidală să arate ca și
când iese din Râul Tamisa. Totuși, creația lui Piano a
fost primită cu destule critici. Poziția organizaței
guvernamentale English Heritage de la acea vreme
era că proiectul lui Piano va arăta ca un „ciob de stică
care străpunge inima Londrei”. De altfel, de aici și-a
luat turnul numele (în limba engleză, „shard”
înseamnă „ciob”).
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Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaezia.

Turnurile Petronas sunt două turnuri gemene situate în Kuala Lumpur. Ele au devenit cel mai cunoscut simbol
al orașului, dar și cele mai înalte turnuri gemene din lume, după ce au luat locul clădirilor World Trade Center
din New York. Turnurile sunt create într-un stil postmodernist și au fost proiectate de arhitectul argentinoamerican Cesar Pelli.
Construcția a fost terminată în martie 1996. Turnurile au fost ridicate în zona în care se afla circuitul de curse
de mașini din Kuala Lumpur. Din cauza structurii solului, aceste mega-structuri au fost ridicate pe cele mai
adânci fundații din lume.
Clădirile au fost construite folosind fațade de sticlă și oțel și trebuiau să evoce arta islamică, ca un omagiu
adus religiei musulmane din Malaezia.
În 2009, un alpinist urban din Franța, Alain „Spiderman” Robert, a ajuns în vârful celui de-al doilea turn,
folosindu-și doar mâinile și picioarele, fără niciun dispozitiv de siguranță. Francezul mai avusese două
tentative, însă fusese arestat de poliție.
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One World Trade Center din New York, Statele Unite

One World Trade Center a fost construit în New York
și înlocuiește turnurile gemene distruse în atacurile
din 11 septembrie 2001. Turnul are 541 de metri, fiid
cel mai înalt din SUA.

Clădirea găzduiește

numeroase spații pentru birouri, o punte de
observație, dar și restaurante de lux.
Clădirea folosește energie reutilizabilă și a fost
ridicată cu materiale de construcție reciclate. De
asemenea, este dotată cu un sistem de refolosire a
apei de ploaie. Clădirea are un sistem de siguranță
îmbunătățit, iar la etajele inferioare se găsesc
magazine.
One World Trade Center și-a deschis porțile în 2014
și a devenit un simbol al orașului New York.
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Clădirea Operei Guangzhou din Guangzhou, China

Clădirea Operei Guangzhou se găsește în orașul
omonim din China. Este un centru de spectacole
imens și impresionant și a devenit unul dintre cele mai
mari teatre din țară.
Opera s-a deschis în mai 2010, după cinci ani de
lucrări. Proiectul îi aparține unui arhitect irakian, pe
nume Zaha Hadid, prima femeie care a câștigat
premiul Pritzker Architecture.
Clădirea este construită din rame de oțel, îmbrăcate
în granit compozit. Se află în apropierea râului Pearl
și este un monument de ultimă generație, care oferă
acces la docurile de pe țărmul râului.
De asemenea, în apropierea Operei se află o stație
de metrou. Opera din Guangzhou este socotită
printre primele zece centre de spectacole din lume.
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Metropol Parasol din Sevilia, Spania

Această structură a fost construită în zona veche a
Seviliei, în piața La Encarnacion. A fost finalizată în
2011 și este cea mai mare clădire din lemn din lume.
Are o înălțime de 26 de metri, o lungime de 150 de
metri și o lățime de 70 de metri. Clădirea conține șase
parasolare de forma unor ciuperci mari și a fost
inspirată de arhitectura Catedralei din Sevilia și de
arborii de ficus din apropiere.
Metropol Parasol are patru etaje și oferă o priveliște
panoramică, având trotuare și pe acoperiș. Clădirea
cuprinde o piață în aer liber, spații pentru evenimente
publice, restaurante și un muzeu, unde se găsesc
obiecte din culturile maură și romană. Clădirea
Metropol Parasol a costat peste 100 de milioane de
euro.
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Absolute World din Ontario, Canada

Este vorba de două turnuri gemene, unde se află
apartamente rezidențiale. Complexul, cunoscut sub
denumirea „Absolute World”, are o formă de spirală. A
fost construit în doar doi ani, între 2010 și 2012.
Turnurile gemene au 50, respectiv 56 de etaje,
precum și o parcare subterană pe șase niveluri. Cel
mai înalt dintre turnuri se răsucește 209 grade de la
bază la vârf.
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VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

text&foto:
arh. Dorin BOILĂ

PORTUGALIA PENTRU PELERINI

tehnoredactare: Ana DONȚU
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Anul acesta, la începutul verii, am avut ocazia unui periplu portughez ce a conturat un traseu al
monumentelor de pe lista UNESCO, dar și al centrelor de pelerinaj creștin de portanță europeană și
mondială. Este o bucurie spirituală să ajungi la capătul apusean al continentului, constatând atmosfera de
reculegere și comuniune creștină, din centrele acestea atlantice, venită din tradiții bimilenare – inaugurate
de Sf. Apostol Iacob, evanghelizatorul peninsulei iberice.
Înafara unei firești căutări pe coordonate arhitecturale-urbanistice, călătorul-arhitect se poate împărtăși cu
descoperiri neașteptate, care completează acumulările spirituale într-o asemenea excursie – am trăit în
aceste locuri de pelerinaj emoții care vin din straturile de cultură a comuniunii, acumulate în mănăstiri și
biserici catolice, în centre istorice urbane sau rurale, chiar în palate seniorale, restaurate cu mai mult decât
grija pentru meșteșug și materiale.
Pledez pentru aceste coordonate ale antropologiei sociale și ale valorilor religioase, care țin de cultura
generală de specialitate a unui arhitect împlinit !
Toate acestea le poți trăi firesc în Portugalia, pentru că sesizezi ușor aerul de onestitate și perseverență
care se degajă mai peste tot, spre deosebire de multe zone din Grecia ( cu o accentuată expresie a
delăsării) sau Italia (înglodată în mafiotizare și populism).

Braga

Braga
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Braga
Am găsit multe lucruri mai puse la punct decât în Spania, deși s-a plecat chiar de foarte jos ! Fotografiile din
zona rurală de dinainte de primul război mondial sunt identice cu acelea din satele noastre antebelice,
femeile au aproape același port și sunt pururea desculțe...
Ca un creștin practicant, am fost foarte impresionant de faptul că portughezii au rămas buni catolici (cel
puțin cei de peste 40 de ani !) și țara este plină de puncte de pelerinaj extrem de puternice. O altă apropiere
de creștinismul popular românesc am găsit-o în prezența permanentă a cultului Sfintei Fecioare Maria –
dacă nu are hramul Sf. Fecioare, atunci cu siguranță găsim principala capelă a bisericii închinată Sfintei
Marii !
Iată o sistematizare a ceea ce se poate vizita:
A / centre legate de cultul Sfintei Fecioare Maria – Fatima, Nazare, bisericile vechi cu acest hram din
Lisabona, Alcobaca, Porto.
B / centre legate de Mântuitorul Iisus Hristos – principalele mănăstiri catolice ale Portugaliei, cu deosebire
„Bom Jesus” de lângă Braga.
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C / centre ale cultului Sfântului Ioan Botezătorul –
mănăstirile cu acest hram și orașele care au ziua sa
de naștere ca sărbătoare principală: Porto (unde 24
iunie este la fel de importantă ca Paștile și Nașterea
Domnului !), Braga, Guimaraes și Lisabona.
Asociate cu aceste sărbători sunt, tot în luna iunie,
celelalte festivaluri ale „Sfinților populari” – Sao
Antonio și Sao Pedro, mai ales în Lisabona.
D /

pentru că este foarte aproape de nordul

Portugaliei, imensul centru de pelerinaj catolic de la
Santiago de Compostela trebuie asociat întregii
zone de vest a peninsulei Iberia, ca un receptacul
spiritual pentru milenare trasee ce subîntind întreaga
Europă.

Braga

Braga
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Fatima
Cel mai celebru loc pentru pelerinii creștini din toată lumea, fiind legat de Sfânta Fecioară Maria, este
FATIMA – satul unde, în 1917, de primăvara până toamna, SFÂNTA FECIOARĂ s-a arătat de multe ori, la
început celor trei păstori-copii, apoi pentru zeci de mii de portughezi și străini, anunțați pentru ziua de 13
octombrie 1917. De atunci, localitatea s-a transformat într-un orășel perfect adaptat funcțiunii sale
principale – sediu pentru un pelerinaj creștin continuu, dar cu vârfuri în 13 aprilie și 13 oct., când piața
catedralei principale poate primi până la 1 milion de pelerini !!
La Fatima am putut participa la liturghia de seară în catedrală, apoi la Rozariul Sfintei Fecioare, cu
procesiune de noapte cu lumânări, exact pe unul dintre locurile apariției Fecioarei în vara lui 1917. Deși era
o zi obișnuită din mijlocul săptămânii, la această procesiune au participat peste 2000 de pelerini, veniți cam
din toate țările catolice ale Europei și din Statele Unite
ale Americii. În hotelul foarte elegant al unei
congregații, la care am găsit cazare fără probleme,
am descoperit că portughezii au un canal tv. dedicat
integral Fatimei, și unde am putut urmări în timp scurt
transmisii în direct, emisiuni despre cei trei păstori
care au vorbit direct cu Sfânta Fecioară Maria, cu
fotografii din toți anii aceia când, în restul Europei,

Fatima

bântuia războiul necruțător...
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Fatima

Fatima
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Mănăstirea Jeronimos -Lisabona

În Lisabona, aproape de Piața Comerțului, se află una dintre cele mai vestite biserici dedicate Fecioarei – „
Nossa Senhora da Conceicao Velha ”, al cărei portal de acces din stradă este de un baroc flamboaiant
specific portughez – aici cu arc în plin cintru, sub care se află altorelieful pe trama crucii, având ca ax vertical
statuia Madonei, iar ca ax orizontal vălul (Acoperământul Maicii Domnului), care-i cuprinde pe cei
îngenunchiați.
Pe malul Atlanticului, deasupra unei stațiuni de vacanță dezvoltate dintr-un vechi sat de pescari, se înalță o
stâncă maiestuoasă, pe care s-a edificat în secole Mănăstirea „Nossa Senhora da Nazare ”, pentru a
adăposti una dintre celebrele statui ale Madonei Negre – aceasta descoperită în 714 și ascunsă apoi în mod
miraculos timp de 468 de ani între rocile promontoriului. Așezământul a adunat peste 1300 de ani de
liturghii, meditații și pelerinaje, constituind una dintre vetrele de coagulare a spiritului creștin și național
portughez.
Tot astfel, în interiorul țării, la Santarem, biserica „Santa Maria da Graca”, atestată de pe la 1380, s-a
constituit într-un centru major de iradiere spirituală; aici puteți admira și experimenta un spațiu de navă
bazilicală de cel mai pur stil gotic timpuriu.
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Este de remarcat ansamblul mănăstirii „Bom Jesus do Monte” (Bunul Domn Iisus Hristos – pe muntele
Tenoes), construit succesiv pe un munte lângă Braga. Prima capelă este atestată la 1373, actualul
ansamblu fiind început la 1722 și posedând una dintre cele mai monumentale scări din Europa, ce urcă 116
m., aici fiind construit și primul funicular hidraulic din Europa.
Scara gigantică ce urcă spre marea catedrală cuprinde și simbolul Drumului Crucii, prin cele 14 capele
rememorând opririle lui Iisus pe „Via Dolorosa” dar și prin cele 14 fântâni realizate timp de mai multe secole.
Ansamblul este marcat de întreaga succesiune de stiluri arhitecturale în care au fost construite – renaștere,
baroc, eclectic - iar catedrala din vârf este neoclasică.
În această biserică, remarcabil este tocmai altarul, în care cuceririle plastice ale barocului sunt transformate
cu rară măiestrie într-un spectacol cinematic ! Știința dozării decorației se manifestă în poziționarea
sculpturilor pe axe de percepție multiple, în situația unui altar destul de îngust, plasat în fundalul absidei.
Mișcarea privitorului, coroborată cu pâlpâirea lumânărilor dispuse la baza ansamblului, provoacă o subtilă
translație a volumelor sculpturale, dovedind la ce nivel ajunsese arta acestor creatori, mult înainte de
introducerea electricității.

Mănăstirea Bom Jesus do Monte

Mănăstirea Alcobaca
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Nossa Senhora da Nazare

Seara și noaptea spre 24 iunie este sărbătorită cu mult entuziasm de către aproape toate comunitățile
portugheze – este o sublimare a vechii celebrări de solstițiu în creștina promisiune a Întrupării, prin nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul ! Marcarea acestei date devine, în marile orașe, aproape o sărbătoare națională
– în Porto festivitățile și fiesta populară țin 3 zile...
Am asistat la pregătirea, în marile catedrale din Braga, Porto sau Coimbra, a platformelor cu statuile ce vor fi
purtate în procesiunile de noapte – o revărsare de mii de flori proaspete, prin sute de ore de amenajare
florală, prestate de sute de voluntari.
Am urmărit, ore în șir, defilarea din centrul istoric al Bragăi, a cel puțin o sută de ansambluri folclorice,
muzicale și religioase din întreaga regiune (la sud de Porto) – o manifestare absolut impresionantă a
solidarității comunitare și celebrării credinței creștine ! Venind din România, avem inerent în depozitele
memoriei și manifestările mimând acest tip de demonstrație, promovate în comunism – de aceea, la
serbările dedicate Sf. Ioan Botezătorul (Sao Joao) am putut reface filonul curat, proaspăt și viu al bucuriei de
a fi întru comuniune și întru cele sfinte, care exista și în comunitățile românești înainte de 1945 !!
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Nouă, cel puțin, în acest 2018, defilarea de la Braga ne-a adus lacrimi în ochi – la bucuria celor ce-și arătau
mândria de a fi creștini în lumea debusolată din occident, în sufletul nostru se amesteca și regretul de a fi
pierdut atâta timp profan din viețile noastre cu neorânduiala ce a scufundat spiritual România...
În cele din urmă, ce ne-a relaxat și bucurat a fost starea de normalitate din societate, aspecte sociale pe
care le știam din copilărie și care, treptat, au dispărut din România.
Așa cum la noi se pot simți ecouri ale dictaturii - cea comunistă și cea a prostiei instituționalizate, - la ei am
decelat ecouri ale imperiului maritim, ale războaielor medievale (cu maurii, cu spaniolii) și ale dictaturii
benefice a lui Salazar (lămuriri extraordinare în „Jurnalul portughez” a lui Mircea Eliade, genialului istoricantropolog și consulul Regatului Român la Lisabona).
Printr-o asemenea vizită, capeți o perspectivă spirituală mai corectă asupra situației poporului tău – în
vremurile din urmă, neamul românesc a devenit exportator net de prosperitate pentru toate țările Uniunii
Europene, fără a fi în stare să-și facă ordine în propria țară !!

Arh. Dorin Boilă
Iulie 2018

Nossa Senhora da Conceicao Velha - Lisabona

Obidos
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Santarem

Santarem
Santiago de
Compostela

Santarem
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