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La inițiativa pictorului român Paul Stoica, stabilit în Spania, se va deschide în
localitatea Alcorcon-Spania, la Centro Cultural Los Castillos, o expoziție denumită
„Acuarelistas Rumanos”.
Vor expune 26 de acuareliști români însumând 83 de lucrări.
Printre aceștia, sunt prezenți patru arhitecți români: Ioana Mihăiescu,
Ovidiu Iovanel, Mircea Corcodel, Daniel Zlota, cu un cuantum de 18 lucrări.
Vernisajul va avea loc pe 2 octombrie, iar expoziția va fi deschisă până pe 31
octombrie 2018.

arh. Ioana MIHĂIESCU
Participanți:
Paul Stoica
Ovidiu Iovanel
Agnes Andrei
Gabriel Andrei
Cristina Călărașu
Ioana Condurățeanu
Carmen Constantinescu
Mircea Corcodel
Carmen Costea
Tania Davidică
Radu Dumitrescu
Maria Fătu
Felicia Ion

Liliana Marin
Tiberiu Mateescu
Elena Miertescu
Ioana Mihăiescu
Vasile Mile
Elena Morozan
Eugenia Niculescu
Oana Pînzariu
Floarea Rădulescu
Iuliana Sava
Octavia Tandea
Luminița Zaharia
Daniel Zlota
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Zilele Culturii Urbane
la „Uzina de Apă”
Partea a II-a

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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Ziua de sâmbătă, 11 august, a continuat cu
a doua sesiune a Conferinței „ANUL
EUROPEAN AL PATRIMONIULUI
CULTURAL - 2018, Patrimoniul
arhitectural multicultural în
euroregiunea de nord-est”, moderată de
arh. Corina RONCEA.

Istoricul Serghei
HAKMAN a făcut o
analiză comparativă
pe tema „Identitatea
etnică, lingvistică,
statală și spațială a
ucrainenilor din
România și a
românilor din
Ucraina”: „Cernăuțiul
este compus din trei
regiuni - Nordul
Bucovinei, Nordul
Basarabiei și Ținutul Herța. Până în 1918 toate aceste regiuni
au aparținut diferitelor state: Nordul Bucovinei a aparținut
Austro-Ungariei, Nordul Basarabiei - Imperiului Rus,
Ținutul Herța - Regatului României. Însuși acest moment e
unul foarte complicat”.
Link video: https://we.tl/t-DduT9oh4d1
arh. Vlad MITRIC-CIUPE a vorbit despre „Patrimoniul
uman al arhitecturii românești în vâltoarea opresiunii
totalitare”: „De ce patrimoniul uman? Atunci când avem de-a
face cu câteva sute de oameni, arhitecți, care au suferit în
timpul comunismului diverse forme de opresiune și sunt
complet necunoscuți, cred că avem nu doar o datorie, ci o
obligație de a vorbi despre aceste lucruri, atât pentru ei, cât și
pentru istoria breslei, mai ales pentru că majoritatea dintre ei
reprezintă niște modele din toate punctele de vedere - și
profesional, și moral”.
Link video: https://we.tl/t-GrF7wu4N43

Reprezentant International Partner Buro, unul dintre
sponsorii evenimentului: „INTERNATIONAL PARTNER
BÜRO S.R.L. își desfășoară activitatea în domeniul Topografie Scanare laser 3D - Fotogrametrie UAV - Cartografie - Batimetrie
- Cadastru - Geodezie - GIS - BIM - e-BIM. Beneficiind de un
colectiv cu pregătire de specialitate, firma a reușit să capteze
atenția companiilor naționale și multinaționale cu pretenții
ridicate. Cunoștințele echipei de conducere dobândite în
România și Germania alături de specialiști, ingineri geodezi cu
experiență în domeniul măsurătorilor terestre a condus la
formarea unei echipe românești puternice, capabilă să răspundă
celor mai pretențioase cereri de calitate și într-un timp de reacție
și execuție scurt”.
Link video: https://we.tl/t-071PBS8EAN
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arh. Mihai TULBURE a prezentat lucrarea „Botoșani, un târg
medieval la confluența a trei imperii”: „Botoșaniul, aflându-se în Nordul
Moldovei, are o poveste interesantă. S-a situat la confluența celor mai
mari drumuri comerciale, dacă vorbim despre contextul geografic și
istoric. De ce am zis despre trei imperii? Pentru că este vorba de Imperiul
Rus, Imperiul Austro-Ungar și, bineînțeles, Imperiul Otoman”.
Link video: https://we.tl/t-mbAw3m6HTc

arh. Anca FILIP a avut o comunicare despre „Cartierul armenesc
din Suceava și patrimoniul evreiesc din vechile târguri ale județului
Suceava - prezențe majore pe harta patrimoniului arhitectural
multicultural”: „Prezentarea mea de azi se înscrie în tema întâlnirii
noastre de la Uzina de Apă. Vă voi prezenta rodul unor cercetări
personale, niște studii istorice arhitecturale care s-au extins asupra
unor cartiere întregi, sunt lucruri foarte interesante și captivante, nu
foarte diferite de ce a prezentat colegul meu din Botoșani, Mihai
TULBURE. Voi începe cu Suceava. Mă voi referi la prezența armenilor
în Suceava. Analiza noastră se va face la scara orașului, apoi a unui
cartier unde se poate identifica un anumit tip de locuire, este un cartier
foarte particular care s-a menținut până azi”. Link video: https://we.tl/t-dFOxMqrKci
arh. Mihaela CRITICOS și arh. Octavian
CARABELA au prezentat cartea „Cernăuți - Arhitectură
europeană, arhitectură românească (1860-1940)”:
„Patrimoniul multicultural al orașului este ilustrat prin
arhitectura practicienilor de diverse naționalități, autori ai
celor mai importante clădiri din centrul istoric, prin
edificii de cult reprezentative pentru diversitatea
confesiunilor practicate în Cernăuți, ca și prin
numeroasele «Case Naționale» ale diferitelor comunități,
adevărate centre culturale care au contribuit la păstrarea
identității colective a diferitelor grupuri etnice din
Cernăuți”.
Link video: https://we.tl/t-4CsS9VWgbl

arh. Sergius CIOCANU a vorbit despre „Biserica aparținând
comunității armenești din Chișinău”: „Aș dori să continui, într-un fel,
lucrurile care au fost spuse despre comunitățile armenești din această
parte a Prutului, eu le voi completa cu informații dintre Prut și Nistru, în
special în ceea ce privește comunitatea armenească din Chișinău”.
Link video: https://we.tl/t-s1z279Dld2
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urb. Adrian CIOANGHER a prezentat „Multiculturalitatea,
factor al dezvoltării teritoriale. Patrimoniul industrial din Bucovina”:
„Romanizarea tracilor a avut efecte și în plan teritorial. Investițiile
Imperiului Roman în statul dac au fost un prim exemplu de planificare
spațială pe actualul teritoriu al României, au dezvoltat o creștere
demografică și a diversității etnice, pentru că, evident, în acest
teritoriu au venit etnici din mai multe părți ale Imperiului. Avem o
dezvoltare prin diversificarea activităților, pentru că inițial erau
activități minimale - păstorie, mici meșteșuguri. Imperiul Roman
introduce stilul de viață specific urban. De asemenea, avem o
dezvoltare a căilor de comunicație, creșterea conectivității cu
exteriorul și dezvoltarea unor importante nuclee de tip urban”.
Link video: https://we.tl/t-Vm9hjcoR1q

arh. Boris GANGAL a avut o comunicare despre „Moara cu aburi din
comuna Mereșeni, raionul Hâncești, Republica Moldova”: „Moara cu
aburi din comuna Mereșeni este un obiectiv turistic interesant și deține
statutul de monument istoric protejat de stat. Moara a fost construită
acum 100 de ani, în 1912, din cărămidă roșie, de către boierul Alexandru
Leonard”.
Link video: https://we.tl/t-Z5LlFmbX9J

Istoricul de artă Constantin HOSTIUC a vorbit despre „Naționalism
și socialism în opera lui Nicolae Porumbescu”: „Opera teoretică și
arhitecturală a arhitectului Porumbescu are nevoie de o reapreciere cât mai
echilibrată din punctul de vedere al valorii profesionale și mai puțin al
doctrinelor contemporane care pot fi sprijinite de tot ce a scris sau a construit
maestrul”.
Link video: https://we.tl/t-5ge4Jji7dJ
Prezentarea dlui arh. Dumitru RUSU s-a întitulat „Analiza
patrimoniului modernist-socialist în România și Republica Moldova prin
câteva studii de caz: Construcții utilitare și ansambluri industriale”:
„Arhitectura perioadei socialiste și orientările realismului și modernismului
socialist au devenit din ce în ce mai populare în rândul specialiștilor din
domeniu. Probabil unul din motive este că, de curând acest tip de arhitectură
n-a fost suficient explorat în contextul mai larg al arhitecturii mondiale, de
aceea mulți experți îl consideră doar o simplă curiozitate”.
Link video: https://we.tl/t-iPBft9JL5v
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arh. Andriy Anatoliyovych REZNIKOV a prezentat „Inițiativa
de artă, Muzeul lui Ivan Levynsky din Lvov”: „Vă voi vorbi despre un
arhitect ucrainean foarte renumit - Ivan Levynsky. În primul rând,
vreau să vă povestesc câteva lucruri despre cine a fost acest Ivan
Levynsky (1851-1919) și ce însemnătate a avut pentru arhitectura
regiunii central-europene”.
Link video: https://we.tl/t-cSkMtFxWU8

Conferința a fost încheiată de o masă rotundă „Concluzii și sinteze” - moderată de dna arh.
Ileana TUREANU: „Toate aceste eforturi sunt
destinate publicului larg, de aceea trebuie să
extindem discuțiile de breaslă, discuțiile interne
către public”. Discuțiile din cadrul mesei rotunde
pot fi urmărite AICI
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Impresiile participanților le puteți citi aici:
https://we.tl/t-TX3HrjtQWZ
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Dar evenimentul nu s-a încheiat aici. A urmat o excursie de două zile în Ucraina, în localitățile
Cernăuți, Hotin și Kamenetz-Podolsk, pentru a vizita obiective ce ilustrează tema generală pusă în discuție
și conferința „Influența diferitelor culturi asupra formării patrimoniului arhitectural Kamenetz-Podolsk”,
susținută de către arh. Fențur Vasyl VOLODYMYROVICH și arh. Rudyuk Viktor VOLODYMYROVICH.
Ghid prin orașul Cernăuți a fost Dragoș OLARU, lucrător la Arhivele de Stat din Cernăuți, care a vorbit
foarte documentat despre fiecare obiectiv turistic vizitat: Piața Teatrului, clădiri din centrul orașului,
scuarul din fața fostului Palat Cultural al Românilor, actualmente Casa Ofițerilor, unde se află statuia lui
Mihai Eminescu, Templul Evreiesc transformat în cinematograf, Liceul nr.1 „Mihai Eminescu” care, în
perioada interbelică, a primit numele de Liceul „Aron Pumnul”, în cinstea primului profesor care a predat
aici limba română, Casa Națională a Românilor, Piața Centrală fosta Piață a Unirii, a fost vizitat panoul
care conține copia documentului unde, pentru prima oară, a fost atestat orașul Cernăuți; casa închiriată de
Aglaia Eminovici, sora poetului Mihai Eminescu; Palatul Mitropolitan din Cernăuți; Piața Turcească;
Biserica „Sfântul Nicolae”, construită de mitropolitul Visarion Gurie etc.
Veți putea descărca înregistrările video mai jos.

Piața Teatrului: https://we.tl/t-ihbKEeVkWM

Clădiri din centrul orașului: https://we.tl/t-jXfFDhTNcY
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Statuia lui Mihai Eminescu, Templul Evreiesc devenit cinematograf: https://we.tl/t-PJBFWN0Tmx

Clădiri din Piața Unirii: https://we.tl/t-BdVDS2oYYK

Liceul nr.1 unde a învățat Mihai Eminescu și care, Panoul care conține copia documentului unde,
în perioada interbelică, a primit numele de Liceul pentru prima oară, a fost atestat orașul Cernăuți:
„Aron Pumnul”, în cinstea primului profesor care
a predat aici limba română:
https://we.tl/t-iyzPiYkw52
https://we.tl/t-OzKoNLHf4q
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casa închiriată de Aglaia Eminovici, sora
poetului Mihai Eminescu:
https://we.tl/t-1YgxsA7pFy

Piața Turcească: https://we.tl/t-CGyCg2oRIU

Palatul Mitropolitan din Cernăuți: https://we.tl/t-DYVgTlD8Pc

Biserica „Sfântul Nicolae”:
https://we.tl/t-jgQi6mvfUo
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Ansambluri rezidențiale noi: https://we.tl/t-2ZSa4zPjCk

https://we.tl/t-Srw2ANXiro
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Vizita la Camenița
Ghidul care i-a condus pe vizitatori prin cele mai
importante puncte turistice ale orașului a avut multe
de povestit despre Camenița: „Numele orașului vine
de la kamin’ (în ucraineană камiнь) sau kamen,
cuvânt ce înseamnă „piatră” în slava orientală veche.
Numele în rusă și ucraineană conține o a doua parte
care arată că orașul este vechea capitală a regiunii
istorice Podolia.
Mai mulți istorici consideră că în acest loc a fost un
oraș înființat de dacii antici, care trăiau pe teritoriul
actual al României, Republicii Moldova și parțial pe
cel al Ucrainei.
https://we.tl/t-Ia51kfGCMN
Vizita la cetate o puteți urmări aici:
https://we.tl/t-zY7Li2kC9q
Mai multe poze descărcați mai jos:
https://we.tl/t-CXjnlq0FiK
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P R I M I M
de la cititori
O vizită neașteptată
- Frank Lloyd Wright Casa de la Cascade

de Luminița GRIGORIU
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Primim de la cititori
Frank Lloyd Wright este idolul oricărui student la
Arhitectură, în România sau oriunde în lume. Din cele

Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaezia.

peste 1.000 de proiecte au fost finalizate mai mult de
jumătate, dintre care cam 300 există și azi. A proiectat
clădiri în multe state din SUA și prin toată lumea. Patru
dintre ele au fost distruse de forțele naturii. Cea mai
recentă a căzut în 2005, în timpului uraganului
Katrina, în Ocean Spring, Mississipi. Cei care
locuiesc în casele lui Frank Lloyd Wright le prețuiesc
cu dragoste de colecționar.
Wright a avut o viață de familie destul de agitată, a fost
căsătorit de trei ori și a avut șapte copii. A activat ca
arhitect și vânzător de artă. De multe ori după ce
executa o casă, vindea proprietarilor opere de artă
pentru decorarea acesteia, făcând bani mai mulți din
vânzarea de artă decât din arhitectură.
În 1905 a călătorit în Japonia, de unde s-a întors cu un
număr impresionant de desene (imprimate). În anul
următor a organizat o expoziție la Chicago cu artă
japoneză și a fost o prezență dominantă în
reprezentarea artei japoneze în America. În 1912
chiar a tipărit o carte despre arta japoneză.
Prin anii 1920 a perfecționat un sistem de turnare de

beton cu armături de fier. A folosit acest sistem la
Turnurile Petronas sunt două turnuri gemene situate în Kuala Lumpur. Ele au devenit cel mai cunoscut simbol
clădirile înalte. În aceeași perioadă a locuit câțiva ani
al orașului, dar și cele mai înalte turnuri gemene din lume, după ce au luat locul clădirilor World Trade Center
în Italia și influența europeană se recunoaște în
din New York. Turnurile sunt create într-un stil postmodernist și au fost proiectate de arhitectul argentinolucrările lui. A îndrăgit piesele de mobilier de epocă.
american
FormareaCesar
lui dePelli.
artist și iubitor de artă japoneză l-a
influențat în filosofia pe care a urmat-o fără abatere în
Construcția a fost terminată în martie 1996. Turnurile au fost ridicate în zona în care se afla circuitul de curse
toate lucrările. O minte de inginer, un suflet de artist și
de
mașini din
Kuala
Lumpur.
cauza
structurii
aceste mega-structuri au fost ridicate pe cele mai
o dragoste
pentru
natură
l-au Din
definit
ca arhitect.
Cesolului,
se
adânci
fundații
lume.
numește
acumdinarhitectură
organică este, de fapt,
manifestarea fluidității între interior și exterior,
Clădirile au fost construite folosind fațade de sticlă și oțel și trebuiau să evoce arta islamică, ca un omagiu
proiectare cu respect față de natură.
adus religiei musulmane din Malaezia.
Frank Lloyd Wright a murit în 1959, la 92 de ani. Nu se
În 2009, un alpinist urban din Franța, Alain „Spiderman” Robert, a ajuns în vârful celui de-al doilea turn,
știe dacă a terminat liceul. A luat cursuri de inginerie
folosindu-și
doar
mâinile
picioarele,
fără niciun dispozitiv de siguranță. Francezul mai avusese două
de construcții
numai
douășisemestre
la Universitatea
tentative,
însă fusese
arestat
de poliție.
din Wisconsin
și nu și-a
luat diploma.
Universitatea i-a
conferit în 1955 o diplomă onorifică de doctor în arte
plastice.
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Primim de la cititori
De ce vă scriu toate acestea? Sunt convinsă că i-ați
văzut lucrările. Eu m-am întâlnit cu Frank Lloyd

Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaezia.

Wright acum 30 și ceva de ani la Muzeul
Guggenheim, în New York. Din stradă, muzeul mi s-a
părut așa de mic și așa de alb. Am intrat în el și a
devenit așa de mare și așa de colorat. Îmi amintesc o
expoziție a lui Brâncuși în camerele de la parter și un
pian atârnat de picioare în mijlocul cupolei. Pianul din
când în când se desfăcea în bucăți și, făcând un
zgomot mare, se împrăștia în aer. Nu știu ce artist
făcuse această piesă, dar a reușit să sperie mii de
oameni. Când își aduna înapoi clapele și rămânea
nemișcat în mijlocul spiralei nu mai putea fi ignorat,
fiindcă toți îl urmăream cu teamă că va exploda iar. Un
spațiu fantastic creat de Wright a lăsat liberă mintea
unui artist ca să creeze o asemenea lucrare.
Acum câteva săptămâni am plecat în vacanță la
munte, în West Virginia. Peisajul este asemănător cu
Munții Apuseni, plin de dealuri împădurite cu stejari,
râuri, căprioare și mine de unde se extrage o varietate

de metale, mine de cărbuni care s-au închis în mare
Turnurile
parte. 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
Oamenii sunt primitori, zâmbitori, vorbăreți.
din New York. Turnurile sunt create într-un stil postmodernist și au fost proiectate de arhitectul argentinoPescuiesc,
vânează
și lucrează în industria
american
Cesar
Pelli.
metalurgică. De altfel, Pittsburgh, care este capitala
Construcția
a fost
terminată
în martie
1996.
Turnurile
Pennsylvaniei,
este
situate pe
trei râuri
și este
orașulau 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
cu cele mai multe poduri (din lume), mai toate vopsite
adânci fundații din lume.
galben, niște opere de inginerie și de artă cu care
orașul seau
mândrește.
Clădirile
fost construite folosind fațade de sticlă și oțel și trebuiau să evoce arta islamică, ca un omagiu
adus religiei musulmane din Malaezia.
Unul din obiectivele vacanței era să vedem casa de la
cascadă.
camurban
la 70din
kmFranța,
de Pittsburgh
și nu
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2009, unEste
alpinist
Alain „Spiderman”
Robert, a ajuns în vârful celui de-al doilea turn,
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am statșiînpicioarele,
West Virginia.
Am mai
folosindu-și
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văzut câteva
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în Buffalo, NY și în
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însă case
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Ontario, Canada, dar nimic nu s-a comparat cu
Falligwater din Pennsylvania.
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A fost construită drept casa de weekend pentru
Lilianne și Edgar Kaufmann, proprietari ai lanțului de

Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaezia.

magazine Kaufmann. În 1966 a fost declarată muzeu
național. În 2005, în urma unui sondaj la care au
participat aproape 2.500 de membri ai AIA (American
Institute of Architecture) casa de la cascade a ieșit pe
locul 29 al structurilor favorite americane.
Într-o zi foarte călduroasă și cu ceva nori, am pornit să
vedem această casă, care acum e muzeu. Trecând
prin multe păduri și pe multe autostrăzi, peste multe
râuri, am intrat într-o așezare mică, cu case
împrăștiate. De acolo drumul trece prin pădure și se
termină la o gheretă de încasare a taxei de intrare. Am
nimerit într-o zi când casele (de fapt, sunt două) erau
închise pentru curățenie. Se putea intra pe
proprietate, dar nu în camere.
Cu puțină dezamăgire că nu am ales ziua potrivită,
dar cu anticiparea unui loc pustiu din același motiv,
am plătit taxa de 10 dolari (care e folosită pentru

întreținerea proprietății) și am parcat. Acolo, ne-a
Turnurile
Petronas
sunt douăde
turnuri
situate în Kuala Lumpur. Ele au devenit cel mai cunoscut simbol
întâmpinat
o abundență
florigemene
și o vegetație
al orașului, dar și cele mai înalte turnuri gemene din lume, după ce au luat locul clădirilor World Trade Center
luxuriantă. Mi-am petrecut primele minute fotografiind
din New York. Turnurile sunt create într-un stil postmodernist și au fost proiectate de arhitectul argentinofluturi Monarch, care se jucau printre flori. Acești
american Cesar Pelli.
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Noua
memoria genetică și se așază exact de unde a plecat
Clădirile au fost construite folosind fațade de sticlă și oțel și trebuiau să evoce arta islamică, ca un omagiu
generația trecută. Îi așteptăm și îi apreciem în fiecare
adus religiei musulmane din Malaezia.
an.
În 2009, un alpinist urban din Franța, Alain „Spiderman” Robert, a ajuns în vârful celui de-al doilea turn,
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mei. Am luat o hartă a proprietății și am decis să
plecăm pe traseul care ducea la vale de casă.
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Am intrat într-o pădure de rododendroni. Nu știu cum
arată când sunt înfloriți primăvara, dar pot să îmi

Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaezia.

imaginez că poți crede că ai ajuns în Rai. Deasupra

rododendronilor erau stejari înalți, care făceau o
umbră umedă și totul parcă încetinea. Cărarea
cobora în meandre, trepte mari de piatră și anunțuri
să nu te abați de la drum că poți să te accidentezi. Întradevăr simțeai cum terenul e accidentat, dar din
cauza vegetației abundente diferențele de nivel erau
estompate. Nu auzeam păsările, fiindcă apa era mai
zgomotoasă, dar nu se vedea râul. M-am bucurat ca
un copil când la o cotitură am văzut imaginea tipică a
casei pe deal, iar de sub terase un râu destul de
măricel (numit Bear Run) căzând în cascade mici
repetate.
Intrarea se face peste un pod, pe care se poate trece
și cu mașina. Deja de aici poți vedea statuile care
acompaniază orice spațiu exterior al acestui
ansamblu. Nu pot să o numesc casă, fiindcă este, de
fapt, o înșiruire de terase, scări, balcoane, arcade,
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Sunt statui mici peste tot, mai mici decât înălțimea
În 2009, un alpinist urban din Franța, Alain „Spiderman” Robert, a ajuns în vârful celui de-al doilea turn,
unui om, în ochii cărora te uiți, ca la un muzeu bine
folosindu-și doar mâinile și picioarele, fără niciun dispozitiv de siguranță. Francezul mai avusese două
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Cu toate că terenul este abrupt, curbele drumului sunt
largi, rododendronii se cațără pe marginile lui și, în loc

Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaezia.

de asfalt, calci pe un pietriș mărunt de râu care te
încetinește și ai timp să vezi tot ce e în jur.
Casa de sus are terase largi, un bazin în spatele
casei, camere cu șemineuri din piatră și ferestre
foarte mari. O latură este prinsă în stâncă, cealaltă se
prelinge printr-o serie de arcade spre casa mare.
Tavanele terasei sunt scunde, poți atinge totul cu
mâna. Peșteri de beton se înfășoară în piatra
muntelui, statuile te îndrumă de la un spațiu la altul.
Am același sentiment ca pe prima cărare pe care am
coborât ca să admir casa de la poalele cascadei.
Natura este stăpână și construcția i se supune și o
completează. Spațiile te îmbie să te așezi, să petreci
timp și să respiri adânc, să îți încetinești bătăile inimii
și să te lași purtat de imagini, de mireasmă, de sunete,
de natură.
Casa de jos, cea mare și bine cunoscută, e foarte

mică față de ce mi-am imaginat eu. Are trei etaje. La
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trepte direct în râu. Camerele sunt exact peste apă,
din New York. Turnurile sunt create într-un stil postmodernist și au fost proiectate de arhitectul argentinocu vedere pe trei laturi. La nivelul de intrare este
american Cesar Pelli.
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Clădirile au fost construite folosind fațade de sticlă și oțel și trebuiau să evoce arta islamică, ca un omagiu
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Casele sunt din beton rotunjit vopsit în galben, cu
În 2009, un alpinist urban din Franța, Alain „Spiderman” Robert, a ajuns în vârful celui de-al doilea turn,
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Totul este curb, nu există ascuțișuri nici la piatra
naturală, nici la beton. Stâlpii de metal au câte un

Turnurile Petronas din Kuala Lumpur, Malaezia.

detaliu rotunjit ca să dea omagiu naturii. Numai

ferestrele sunt cu rame rectangulare de metal subțire,
ca să fie cât mai nesemnificative.
Era zi de curățenie. Un grup de bărbați cățărați pe
scări curățau grinzile pergolelor de beton vopsite în
galben. Mintea mea de constructor cu experiență a
unor case pe malul lacului Ontario a înțeles că
umiditatea probabil creează mușchi și alge care
trebuie mereu înlăturate.
M-am uitat mai cu atenție la grinzile de beton pe sub
care treceam și am văzut că una din ele a făcut un
semicerc ca să ocolească un copăcel. Copăcelul cred
că a murit în atâția ani, dar acum era un alt copăcel
care se bucura să treacă prin pergolă spre soare.
Am lâncezit în acest loc minunat câteva ore. M-am
suit pe toate terasele și am băgat mâna în toate
bazinele cu apă, am mângâiat toate statuile, pereții de
stâncă șiPetronas
cei de sunt
beton,
mușchiul
de pe situate
pietre și
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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 argentinoE un loc minunat, care am înțeles de ce este pus la
american Cesar Pelli.
rând cu Insula Paștelui și Piramida Giza, pentru a fi
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a fostviață.
terminată în martie 1996. Turnurile au fost ridicate în zona în care se afla circuitul de curse
vizitat în această
de mașini din Kuala Lumpur. Din cauza structurii solului, aceste mega-structuri au fost ridicate pe cele mai
Sper că fotografiile să vă bucure privirea și să vă dea
adânci fundații din lume.
sentimentul pe care l-am avut eu în această zi de vară
Clădirile
au fost construite folosind fațade de sticlă și oțel și trebuiau să evoce arta islamică, ca un omagiu
frumoasă.
adus religiei musulmane din Malaezia.

Luminița
GRIGORIU
În 2009, un alpinist urban din
Franța, Alain
„Spiderman” Robert, a ajuns în vârful celui de-al doilea turn,
August 2018, Waterfall, Pennsylvania

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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de la OAR Sibiu
tehnoredactare: Ana DONȚU

Premiile concursului de proiecte

- Arhitectura.6 foto: OAR
Filiala BrașovCovasna-Harghita
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În concursul de proiecte Arhitectura.6 –
ediția 2018 au fost înscrise 57 de
proiecte, realizate în ultimii doi ani de
arhitecții din județele Brașov, Covasna,
Harghita, Sibiu, Vâlcea și Mureș. După
prima etapă de preselecție, au rămas
în concurs 52 de proiecte, doar 50 au
fost transmise pentru expunere.
Proiectele pot fi vizionate pe
www.arhitectura6.ro, unde găsiți și
programul itinerării expoziției și al
evenimentelor conexe.
Jurizarea finală și gala de premiere a
proiectelor a avut loc pe 14 septembrie
la Brașov.

Atașat regăsiți procesul

verbal. Le mulțumim tuturor
participanților și îi felicităm pe
nominalizați și câștigători.
link foto: https://we.tl/t-p4bg9byvaU
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Lista nominalizărilor și premiilor:
1.

Arhitectură – locuire: lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire

Casa DM - Plus Line Design - arh. Eliodor Streza, arh Monica Streza / nominalizare/ premiu "ex aequo"

Extindere casa NAB - Árpád Nagy / nominalizare / premiu "ex aequo"
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2. Arhitectura dotărilor comunitare și de producție – lucrări de arhitectură cu alte funcțiuni decât locuire

Manej acoperit Sânmartin - Larix Studio/ arh. Köllő Miklós, arh. Siklódi Róbert, arh. Molnár Zsolt / nominalizare

Casa Fluturilor - 4Zet Architects/arh. Zsolt Várday, arh. Kinga Várday / nominalizare
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Clinica de radioterapie Medeuropa - JB Arhitectura- arh. Johannes Bertleff, arh. Adrian Ianchiș,
arh. Raluca Grecea, arh. Ana Potoschi / premiu

Bison Pavilion - Camposaz + WWF /arh. Apostol Sebastian / premiu special
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3.Arhitectura spațiului public:
proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de amenajări peisagere

Reamenajare spațiu verde Liceul Teologic Reformat "Baczkamadarasi Kis Gergely"
4Zet Architects/ arh. Zsolt Várday, arh. Kinga Várday / premiu

Parc pentru seniori - Exhibit Arhitectura / arh. Dragoș

Hey! Yard - arh. Anamaria Felvinczi, Ancuța Ungur,

Oprea, arh. Nicolae Petrencu, arh. Dana Cucoreanu,

Laura Roșca, Paul Câmpean, Răzvan Farcaș, Roxi

arh. Ljubica Mišković / nominalizare

Nae, Vlad Beianu / premiu special

25
29

Primim de la cititori
4.

Restaurare / Reabilitare / Intervenții pe fondul construit: lucrări de restaurare a monumentelor de
arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie

Restaurarea bisericii romano-catolice Sf Nicolae
Larix Studio/arh. Köllő Miklós, arh. Siklódi Róbert, arh. Molnár Zsolt / nominalizare

Hotel Fidelitas - arh. Török Áron-Lóránt, arh. Wegroszta László-Mihály/ premiu
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Locuință rurală-Larix Studio - arh. Köllő Miklós / nominalizare

5.

Amenajare de interior / scenografie: amenajări interioare și proiecte de decoruri și scenografie

Optiplaza Boutique București - arh. Răzvan Ion Dracea, arh. Cristina Coșuleț/ nominalizare
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Instalatia Kolektiv - UNULAUNU arh. Tudor Vlăsceanu, Romina Grillo, Liviu Vasiu/ premiu

6.

Design de obiect: produse sau prototipuri de obiecte realizate
Comodă din lemn de frasin - arh. Sebastian Cucu / premiu
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Mâner de lemn - arh. Johannes Bertleff / nominalizare

A large table - UNULAUNU/ arh. Tudor Vlăsceanu / nominalizare
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Masă cafea din stejar - arh. Sebastian Cucu / nominalizare

7.

Proiecte de sertar: proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de
concept/proiectare, dar care nu au mai fost executate din diferite motive

Uzina Independentă - regenerare urbană - Atelier Belleville/ A-Platz/ arh. Márton Tövissi, Mihai
Buse, Ioan Emilian Veliciu/ nominalizare
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Locuințe colective - Exhibit Arhitectura/ arh. Dragoș Oprea, arh. Nicolae Petrencu, arh. Dana
Cucoreanu, arh. Andra Maria Marcu/ nominalizare

Remiza PSI și sediu administrativ pentru compania de apa Exhibit Arhitectura / arh. Dragoș Oprea,
arh. Nicolae Petrencu, arh. Dana Cucoreanu, arh. Ljubica Mišković, arh. Dora Bălănică / nominalizare
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CENTENAR

PIESE DINTR-UN PUZZLE PE CARE ELITA
ACESTUI POPOR ÎNTÂRZIE SĂ-L DEFINITIVEZE
ȘI SĂ-L PREZINTE MARELUI PUBLIC:
În gangul de acces la Muzeul Etnografic al
Transilvaniei - Strada Memorandumului din ClujNapoca - amintiri din cei 19 ANI ADEVĂRAȚI ai
Centenarului României, cum bine zicea criticul de
artă Pavel Șușară !!!
Omul de cultură se referă la acei ani care au urmat
Marii reunificări naționale din 1918 – marcând faptul
că România Mare a avut doar 19 ani de
independență și a rămas suspendată într-o istorie
virtuală... Deci, în acest mod de analiză, nu avem un
Centenar obișnuit, ci un stat tânăr, aflat deocamdată
captiv al istoriei și al neputinței elitei românești de
după 1990 ! Pentru că elita adevărată, cea ridicată
pe eforturile generației EMINESCU – SPIRU HARET
– KOGĂLNICEANU, a fost asasinată de ruși, în
complicitate cu cozile de topor autohtone !

arh. Dorin BOILĂ
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VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ
PROBLEMELE SPAȚIULUI URBAN DIN MARILE ORAȘE ALE ROMÂNIEI SE ACUTIZEAZĂ
ODATĂ CU CREȘTEREA POPULAȚIEI ȘI CU DEPROFESIONALIZAREA ȘI POLITIZAREA
ADMINISTRAȚIEI...
Principii
In urma Atelierelor, OAR Bucureș ti (Preș edinte – Arh. Ș erban Sturdza) a formulat câ teva principii pe care le
va aduce ın
̂ atenția administrației, ın
̂ vederea asumă rii lor ca principii directoare ale politicilor publice de
patrimoniu.
1. Oraș ul istoric este cea mai credibilă formă de educație urbană ș i de arhitectură . Zonele istorice trebuie să
beneficieze de abordare integrată ș i de politici proprii, dedicate specificului lor.Regenerarea urbană ın
̂ cepe
cu regenerarea comunitară . In raport cu patrimoniul construit, bucureș tenii reprezintă astă zi ın
̂ foarte mare
mă sură o populație alogenă , stră ină sau indiferentă față de sensul identitar al arhitecturii. Oraș ul istoric este
tratat fie ca un produs exclusiv turistic, repopulat artificial ș i supus astfel unei rapide eroziuni, ın
̂ absența
unei comunită ți urbane asociate lui, fie ca un obstacol ın
̂ calea dezvoltă rii urbane formulate ın
̂ termeni de
profit imobiliar ș i infrastructură rutieră . De aceea, ın
̂ ainte de formularea soluțiilor, se impune sprijinirea
coagulă rii grupurilor de inițiativă civică – beneficiarul direct al intervențiilor urbane, singurul ın
̂ mă sură să
fundamenteze ș i să revendice utilitatea publică a acestor demersuri. O comunitate puternică , articulată ,
poate ș i trebuie să impună administrației teme ș i direcții de acțiune corecte.
2. Strada ș i trotuarul trebuie ın
̂ țelese ca un instrument esențial al regeneră rii urbane „ın
̂ interes public”, ca
teritoriu de drept al spațiului public, comunitar, ca liant al relațiilor de vecină tate ș i de cartier. Astfel,
cartierele istorice devin, din canale de tranzit urban, destinații ın
̂ sine. Lă rgirea arterelor rutiere s-a dovedit,
ın
̂ experiența europeană a anilor 1950-60, un model inoportun ș i nociv: stră zile mai largi au avut ca efect
mai multe maș ini ın
̂ oraș ș i amplificarea congestiei traficului. Calea Că lă raș ilor nu se referă la o stradă , ci la o
zonă martor a oraș ului, ın
̂ care au supraviețuit modele de locuire specifice sfâ rș itului secolului 19, care
astă zi reprezintă mult mai mult decâ t niș te curiozită ți tipologice arhitecturale. Aceste case, curți ș i fațade
degradate nu ar trebui să constituie un muzeu incomod pentru locuitori ș i autorită ți, ci ın
̂ să ș i identitatea lor
urbană . A alege „ın
̂ interes public” exclude categoric implementarea unui model anacronic, care presupune
desființarea memoriei culturale ș i comunitare a oraș ului prin demolarea zidurilor istorice, pentru falsul
obiectiv al decongestionă rii traficului auto.
3. Extinderea Capitalei trebuie să țină cont de principiul dezvoltă rii metropolitane pluricentrice ș i al
abordă rii integrate a noilor cartiere. Zona aflată la malul Lacului Stră uleș ti ș i la marginea cartierelor
Bucureș tii Noi ș i Chitila este una dintre zonele care fac obiectul PUZ-urilor recente ș i care ridică o serie de
probleme specifice ș i reale: suprasolicitarea infrastructurilor urbane, inclusiv a celei de circulații, riscul de
blocare a accesului liber la salba de lacuri ș i la vegetația malurilor, lipsa dotă rilor publice ș i a serviciilor ın
̂
zonă , dar ș i presiunea imobiliară care amenință caracterul cartierelor vecine, cu precă dere ın
̂ parcelarea
Bazilescu, monument istoric. Pentru a fi corect implementate, PUZ-urile pentru cartiere noi au nevoie (1) de
formularea ș i comunicarea transparentă a unei viziuni cu obiective strategice ș i (2) de monitorizare, printrun comitet civic ș i profesional (steering commitee) alcă tuit din membri ai societă ții civile ș i ai asociațiilor
profesionale.
4. Concursul public de idei ș i soluții trebuie promovat ca modalitate transparentă ș i democratică de
identificare ș i explorare a temelor urbane cu potențial. Spațiul public este prin excelență locul de ın
̂ tâ lnire ș i
dialog ın
̂ tre locuitori, arhitecți ș i administrație. Amenajarea unor spații publice cu puternică identitate
istorică , precum Parcul Romniceanu, nu se poate face unilateral, de că tre primă rie, ș i aborda ca o problemă
tehnică . Concursul de soluții este singurul ın
̂ mă sură să pună problema din mai multe unghiuri, acordâ nd
toată atenția cuvenită unui demers complex, cu semnificație culturală . Astfel, tema fundamentată prin studiu
istoric ș i prin participarea comunită ții locale – ın
̂ cazul Romniceanu extrem de energică ș i articulată – are
ș anse reale să genereze, din partea specialiș tilor, soluții pentru creș terea valorii arhitecturale a zonei ș i
implicit a calită ții vieții.

Autor articol - Cosmin Paul Matei
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