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SEMNAL 1
Vă invită m să parcurgeți numă rul 3/2018 al Buletinului Informativ Online al Uniunii
Arhitecților din România ın
̂ format PDF, pe care ıl̂ puteți descă rca mai jos:
BIUAR iulie-septembrie 2018.pdf

Din cauza febrei să rbă torilor, varianta tipă rită va fi gata ın
̂ ianuarie 2019.
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INFO 1

de Ana DONȚU
foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
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INFO 1
Ediția de toamnă a Forumului Internațional de Arhitectură și
Inginerie SHARE a avut loc marți 09 octombrie 2018 la Hotel
Radisson Blu, București. În deschiderea oficială a Forumului
au vorbit:
Stella RONNER-GRUBACIC - ambasadoarea Olandei: „Aș
vrea pentru început să avem o scurtă discuție despre cooperarea
care poate avea loc între ambasadă și voi arhitecții, universitățile și
asociațiile de arhitecți. Aflându-mă în compania voastră, nu pot să
nu mă gândesc cum noi, ca ambasadă, am putea să ajutăm la
implimentarea unora dintre ideile și inițiativele pe care le aveți”.
Link video: https://we.tl/t-8Mt3oNdfEs
Șerban TIGĂNAȘ - Secretar General UIA: „Nu aș vrea să vorbesc
despre trecut, aș prefera să vă împărtășesc câteva lucruri despre un
proiect început acum câțiva ani, cum, bănuiesc, fiecare dintre
dumneavoastră aveți câteva. Am decis să vorbesc despre viitorul
arhitecturii”.
Link video: https://we.tl/t-1PEXX9v9CY
Marian MOICEANU - Rector UAUIM: „Domnul președinte m-a
rugat să vin și să spun câteva cuvinte despre Universitate, mulți
dintre dumneavoastră o cunosc, iar, pentru cei care nu o cunosc,
voi face o scurtă prezentare. Are trei facultăți, printre care
Facultatea de Arhitectură, care este și cea mai veche și cu mai multă
experiență – are 126 de ani”.
Link video: https://we.tl/t-zvZZKiYTis
Florin MINDIRIGIU - Președinte PRO Event Association: „Am
avut mai multe inițiative în anul acesta, 2018, printre care inițiativa
de a crea un consiliu al arhitecților pentru Europa Centrală, de Est
și de Sud-Est, unde am invitat președinții Ordinului Arhitecților,
universitățile de arhitectură, asociațiile de arhitectură din țările
respective, pentru a forma acest consiliu fără personalitate
juridică, fiind mai curând o formă de întâlnire, de cunoaștere, de a
relaționa și de a avea un punct de vedere comun”.
Link video: https://we.tl/t-4TqRTPr3vX
Borislav IGNATOV- Camera Arhitecților din Bulgaria: „Share
este un eveniment foarte important, pentru că ne permite să facem
schimb de informații, mai ales pentru arhitecții din Sud-Estul
Europei, ceea ce ne poate ajuta în rezolvarea problemelor. Această
formă de a ne împărtăși experiența, discutând diverse probleme și
observând cum fiecare dintre noi găsim soluții pentru țările
noastre, ne îmbogățește pe fiecare și vreau să le mulțumesc
organizatorilor pentru această oportunitate”.
Link video: https://we.tl/t-XPMDHzGiF7
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INFO 1
Sesiunea 1 ATLAS GRAND BALLROOM
Alexandru GAVOZDEA - președinte OAR: „Mă bucur foarte
mult să fiu aici - unul dintre avantajele care au venit odată cu
misiunea pe care mi-am asumat-o, începând de la mijlocul acestui
an, de a conduce activitatea Ordinului Arhitecților din România, în
folosul societății și a arhitecturii, așa cum și conferințele Share o fac
de atâția ani. Mă bucur să mă aflu și de partea aceasta a sălii la
Conferința Share și sper ca toți ceilalți din sală, de oricare parte ar fi
așezați, să profite cât mai mult de experiențele împărtășite între
noi”.
Link video: https://we.tl/t-0nBnLwBjNk
Carol Ross BARNEY, fondatorul Ross Barney Architects: „Aș
vrea să vă povestesc puțin despre proiectul meu «Chicago
Riverwalk». În 1950, Chicago avea o populație de 3 milioane de
oameni, o valoare foarte mare pe atunci. Era ceva remarcabil din
mai multe puncte de vedere. Chicago era un oraș modern populația
căruia creștea într-un ritm accelerat. Încă din 1900 era, alături de
New York, unul dintre cele mai mari orașe din Statele Unite”.
Link video: https://we.tl/t-m9JTrDF5cm
Reinier DE GRAAF – OMA a vorbit despre cartea sa „Four Walls
and a roof: The complex nature of a simple profession”, publicată în
2017, la Editura Harvard University Press, care reprezintă o
colecție de eseuri, adunând cele mai importante considerații ale
autorului despre arhitectura din secolul 21, precum și mai multe
relatări despre experiențele lui tragicomice din acest domeniu.
Link video: https://we.tl/t-TLhr0Nvwum
Oana DAVIDOGLU - SAINT-GOBAIN: „Astăzi vă voi povesti
despre un studiu realizat în spațiile de birouri, despre nivelul de
confort. Dar, înainte de toate, aș vrea să prezint pe scurt compania
SAINT-GOBAIN, pentru cine nu cunoaște. Este lider mondial în
domeniul habitatului. Crează, produce și distribuie materiale și
soluții care contribuie la bunăstarea noastră”.
Link video: https://we.tl/t-5AXTBzfDbQ
Cristi ANTON - BOSE România: „Bose este o companie
americană foarte cunoscută pentru echipamentele audio, de la
sistemul Home Cinema până la sunetul în mașini, de la căștile cu
anularea zgomotului până la soluțiile pentru cluburi și discoteci.
Voi vorbi astăzi despre acustica arhitecturală, pentru că e un
domeniu foarte important pentru dumneavoastră”.
Link video: https://we.tl/t-uqvUORJWRK
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INFO 1
Romanian Building Awards
Florin MINDIRIGIU - Președinte PRO Event
Association: „ Romanian Building Awards este un proiect
care a avut două ediții până acum și reprezintă premiile
pentru spațiul public construit. Este un proiect care se
desfășoară în două etape. În prima etapă se primesc
înscrierile pentru proiect. Anii trecuți am avut în jur de
60-70 de proiecte înscrise în competiție. După aceasta
urmează o evaluare a proiectelor, se alcătuiește o listă
scurtă. Evaluarea este făcută de un board, compus din
arhitecți, ingineri, profesori arhitecți, istorici, oameni de
afaceri care privesc proiectele din mai multe perspective”.
Mai multe despre Romanian Building Awards vedeți aici:
https://we.tl/t-jYwHLDR9wD
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Sesiunea 2 - ATLAS GRAND BALLROOM
Emil IVĂNESCU - președinte OAR-Fil.București: „La filiala din
București a OAR punem accentul pe câteva lucruri, foarte multe
îndreptate către arhitecții Ordinului, pe care îi vedem pe mai multe
zone – și de vârstă, și de practică. Una din acțiunile la care am lucrat
în perioada aceasta este un concurs de arhitectură pe care l-am lansat
de Ziua Mondială a Arhitecturii, pe 1 octombrie, dedicat tinerilor
arhitecți”. Link video: https://we.tl/t-n9rxSKHkwa
Arh. Ewa KURYLOWICZ – designer general, professor academic
la Kurylowicz& Associates Co Ltd, Faculty of Architecture, Warsaw
University of Technology, POLONIA: „Vreau să vă vorbesc despre
conexiunea dintre practică și predare, pentru că se influențează
reciproc. O viață bună nu e neapărat conectată cu arhitectura. Noi,
arhitecții de la Kurylowicz& Associates facem orice effort pentru a
face această conexiune limpede. Evitând didactica, încercăm să nu
mergem pe aceleași noțiuni preconcepute ale bunătății, încercând să
creăm spații pentru coexistența a ceea ce este privat și ceea ce este
public”. Link video: https://we.tl/t-8p6gjJhAEa
Dipl. ing. Roland BECHMANN - Director al Werner Sobek,
Stuttgart: „Compania Werner Sobek are birouri în Stuttgart, Berlin,
Dubai, Frankfurt, Istambul, Moscova, New-York și Buenos Aires.
Activitatea noastră se bazează pe principiile unei proiectări de înaltă
calitate, orientându-ne spre cele mai inovatoare tehnologii
inginerești și spre o folosire rațională a energiei. Compania,
întemeiată în 1992, are peste 300 de angajați specializați pe toate
tipurile de construcții și de materiale”.
Link video: https://we.tl/t-TZbg9LlyJ8
Arh.Hui-Hsin LIAO – Senior Project Leader la MVRDV, Olanda, a
prezentat „Urban Renewal - From Micro to Macro”, abordând
regenerarea urbană prin intervenții la diferite scale, cu un accent
deosebit pe premiul obținut la MVRDV building Tianjin Binhai
Library: „În cea mai mare parte a timpului, ne trăim viețile înauntrul
acestor sisteme invizibile, fără să conștientizăm, din fericire, această
viață artificială, infrastructurile intens proiectate care le suportă”.
Link video: https://we.tl/t-q2jrG2FUXV
Daniela LEONTE – Aluprof: „ Aluprof este unul dintre cei mai mari
producători de sisteme de aluminiu din Europa. Compania are
reprezentanțe în numeroase țări europene, precum și în Statele
Unite. Datorită celor peste 60 de ani de experiență, firma Aluprof S.A.
are peste 1300 de clienți permanenți. Veniturile anuale din vânzări
ale Aluprof S.A. depășesc 266 mln EUR”.
Link video: https://we.tl/t-NDVV4SgP9C
Mihael IONESCU - Sisecam Flat Glass: „Sisecam Flat Glass liderul
pieţei de sticlă plană în Turcia, unul din cei doi mari producători din
Europa şi este parte a Sisecam Group, jucător global în domeniul
sticlei. Desfăşurându-şi activitatea pe patru grupe principale de
produse, printre care „basic glass” (sticlă plană, sticlă imprimată,
oglindă, sticlă laminată, sticlă peliculizată, sticlă pentru aplicaţii
arhitecturale), “sticlă auto”, “sticlă eficientă energetic” şi “sticlă
pentru uz casnic”, Sisecam Flat Glass îşi aduce contribuţia în sectoare
precum industria auto, construcţii, energie, electrocasnice, mobilă şi
agricultură”. Link video: https://we.tl/t-TKPrKrGKjb
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Sesiunea Tematica - ATLAS 1 HALL
Sesiunea a fost moderată de Andreea MOVILĂ
Arh.Darius REZNEK – Partner / Designer la
KARRES BRANDS, Olanda, a avut o prezentare cu
titlul „Oberbillwerder – The Connected City”:
„Înainte de toate, vreau să vă vorbesc puțin despre
compania pe care o reprezint. Începând cu 1997,
KARRES BRANDS a lucrat la diverse proiecte, studii
și competiții, atât în Olanda, cât și în alte țări. Munca
noastră cuprinde orice scară de design spațial, de la
strategii de zonă și proiecte de infrastructură, până la
parcuri și grădini, de la strategii de planificare
urbană la proiectarea produsului”.
Link video: https://we.tl/t-Uq0qzUQpKT
Arh. Joanna SUTHERLAND - Director asociat la
Haworth Tompkins Architects, a prezentat
„Silchester: Urban regeneration”. Silchester Housing
este proiectul care a câștigat, anul acesta, la categoria
Urban Regeneration, la Brick Awards. Juriul a spus
despre proiect că „ aduce o scară și o sensibilitate
umană străzilor în zona Latimer Road, ceea ce arată
măsura în care dezvoltarea poate îmbunătăți străzile
existente”.
Link video: https://we.tl/t-3xmk1ZoPrA
Arh. Stanislaw DENKO – Patronul WIZJA
architectural office, Polonia, a prezentat proiectul
„Serenada Shoping Center at Gen. T Bora
Komorowskiego avenue in Krakow”: „Sunt foarte
bucuros că am ocazia să împărtășesc experiențe din
practica mea profesională, aici. Aș vrea, înainte de
toate, să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă
pentru mine arhitectura. Arhitectura este un fel de
filosofie personală, care adună toate abilitățile
noastre, cunoștințele și educația, intelectul,
implicând, totodată, emoțiile. Pentru fiecare proiect,
e important să ne gândim la toate aceste elemente”.
Link video: https://we.tl/t-GNKmodJu3U
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Panagiotis REPANAS - Sponsor ALUMIL: „
Misiunea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții
oamenilor, prin dezvoltarea continuă a
performanțelor clădirilor, utilizând produse de cea
mai înaltă calitate, tehnologie și estetică. Oferim
clienților noștri produse care asigură: Design
modern în concordanță cu cele mai noi trenduri
arhitecturale; Eficiență energetică asigurată de
sisteme din aluminiu cu rupere de punte termică și
sisteme de umbrire; Nivel ridicat securitate,
antivandalism, de protecție împotriva focului,
etanșeitate la fum și rezistență la cutremure;
Protecție chiar și în cazul unor condiții meteorologice
extreme; Soluții variate pentru persoane cu nevoi
speciale; Soluții pentru energie regenerabilă prin
sisteme fotovoltaice integrate în structura clădirilor”.
Link video: https://we.tl/t-DkzmTHwqAZ
Arh. Eugen PĂNESCU – Membru fondator
Planwerk, a avut prezentarea „Fair price for real
value – Design & Responsibility in transition of
Ouarters”, în care s-a referit la mai multe aspecte ale
planificării urbane, printre care moștenirea
arhitecturală a perioadei socialiste și felul în care
aceasta a influențat arhitectura contemporană.
Printre plusurile arhitecturii socialiste, dl PĂNESCU
a menționat dimensiunile mari ale apartamentelor
socialiste, construcția de calitate, infrastructura etc,
iar printre minusuri – designul sărac, bazat pe
nevoile individuale primitive.
Link video: https://we.tl/t-Q9mav3jYdm
Alina CISMAȘ - Saint-Gobain, a prezentat „SaintGobain solutions for Green Buildings”: „SaintGobain Rigips a primit certificarea Consiliului
Român pentru Clădiri Verzi (Romanian Green
Building Council), devenind astfel Furnizor de soluții
pentru construcțiile certificate în sistemul „Green
Homes”. Saint-Gobain Rigips foloseşte materiale
naturale locale (pentru placare) în proporție de
100%, dar și materiale cu conţinut reciclat. Măsurile
luate încă din faza de exploatare și apoi prin procesul
de fabricație și reciclare, scurtarea traseelor de
transport și a noxelor rezultate și până la punerea
acestora în operă fac să scadă consumurile energetice
și, în consecință, să scadă riscul creșterii încălzirii
globale și al poluarii generale”.
Link video: https://we.tl/t-4hyfJJtKye
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INFO 2

de Ana DONȚU

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
R. HATEA
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INFO 2
Deschiderea expoziției de pictură „Priviri” a arhitectei Cristina Țurlea a avut loc pe 20 noiembrie, de la ora
17.30, la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România. Noua expoziție de pictură
semnată de Cristina Țurlea alătură discursul plastic de pe pânză limbajului poetic marca Nora Iuga.
„Uneori reușesc să fiu doar privire. Atunci rațiunea, imaginația, vacarmul de trăiri purtate de amintiri și
dorințe se topesc fără urmă. Și doar privesc. Am condensat aceste clipe pe pânză, în culoare. Sufletul meu lea alăturat poemelor Norei Iuga, ce condensează clipele în versuri. Acesta e motivul pentru care le veți găsi în
catalog. Ador cum știe să ne facă să privim cu inima", spune artista.
Dl ȚURLEA, soțul autoarei: „La începutul
prmăverii o întrebam: Mai pictăm, mai facem o
expoziție anul acesta? Drept care s-a uitat la
mine cu milă și mi-a zis: Tu ce crezi? Apoi și-a
pierdut privirile în zare. Am întrebat-o: Și cum se
va numi? -Uite așa, priviri. O să vă spună ea de ce
se cheamă așa. Nefiind critic, nu pot să vă
vorbesc despre picturi. Ce pot să vă spun este că,
în continuare, ca și în anii trecuți, în momentul în
care începe să picteze, intră într-un fel de
frenezie, într-o altă lume, habar n-are ce fac, eu
nu mai exist atunci, doar ea și peisajul, și
lucrurile, și materia pe care o pictează în diferite
stiluri și tehnici, cum veți vedea. Dar, mai nou, șia găsit niște pisicuțe. Pictează cel puțin în perioada verii, când suntem la munte, în atmosfera aceea
extraordinară, liniștită, cu una, două sau trei pisicuțe
în preajmă, învățate și ele să mă ignore. Și atunci nam ce să fac, decât să merg să scriu și eu niște romane
cu care să vă plictisesc”.
Cristina ȚURLEA: „Modul în caream pictat în
ultimul an a fost fără să mă gândesc. Așa am fost noi
învățați de mici să credem că, dacă nu gândim, nu
existăm, dar am constatat că, dacă nu gândești, ești
mult mai profund și mai autentic. E adevărat că e mai
greu atunci să explici, acesta este singurul lucru
frustrant care face lumea să nu te creadă sau să nu te
înțeleagă. Dar în cazul meu, fiindcă am posibilitatea
să pun culoare pe stare, nici nu mai am nevoie de
cuvinte. Atunci toate acestea sunt doar niște priviri
aruncate înăuntru, înafară, pe care le-am surprins pe
pânză în culorile acestea. Cred că mai mulți și-au pus
întrebarea dacă aceste culori există în sine sau doar în
creierul nostru, pentru că sunt anumiți stimuli care le
creează. Nu am stabilit o anumită tematică sau un
anumit stil, nu mi-am propus să pictez lucruri caremi sunt mai apropiate, cum ar fi clădirile, totul a fost
ca un impuls, ca o extensie, o inspirație”.
Atmosfera de la vernisaj a fost surprinsă în aceste
filmări, pe care le puteți descărca aici:
https://we.tl/t-0xYeaM254L
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INFO 3

de Ana DONȚU

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
R. HATEA
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INFO 3

Vernisajul expoziției „Cartierul evreiesc din București. Pionierii locuinței moderne din perioada
interbelică” a avut loc pe 13 decembrie 2018, la ora 17:00, la Centrul de Cultură Arhitecturală a Uniunii
Arhitecților din România, str. Jean Louis Calderon nr. 48. Expoziția a fost deschisă până pe 20 decembrie.
În deschidere a vorbit dna arh. Ileana TUREANU: „La începutul anilor 30, în București era arhitectura
neoromnească, orașul nu avea croiala pe care o știm acum. Noi nu intenționam să facem o expoziție
despre Cartierul Evreiesc. Sidonia Teodorescu și Gabriela Petrescu, care sunt autoarele, au vrut să facă o
expoziție despre începuturile arhitecturii moderne în sectorul 3. După ce au terminat expoziția și am pus
panourile pe perete, am vrut să vedem cine sunt arhitecții ca să nu ne întrebe cineva la vernisaj cine au
făcut aceste case. Așa am constatat că ne-am suprapus pe Cartierul Evreiesc, pe arhitecții evrei din
România”.
Arh. Sidonia TEODORESCU: „Arhitectura fiind permanent în mișcare, totul se schimbă, orașul se
schimbă. În anii 90 arhitectura modernistă arăta într-un fel, acum arată atfel, prin aceasta e importantă
fotografia de arhitectură – surprinde un anumit moment din viața unei clădiri. Putem avea surpriza să
nu mai recunoaștem o clădire a unui arhitect modernist important, pentru că cineva a placat-o cu diverse
materiale sau i-a făcut o extindere. În aceste situații e importantă faza de documentare”.
Arh. Gabriela PETRESCU: „Expoziția bilingvă de fotografie de arhitectură organizată de Uniunea
Arhitecților din România și finanțată de Primăria Capitalei și ARCUB, dorește să pună în valoare
identitatea culturală și istorică locală, prin prezentarea unor edificii cu funcțiunea de locuire, lucrări
reprezentative pentru arhitectura modernistă a capitalei, blockhaus-uri sau vile, realizate în București în
perioada interbelică.
Pătrunderea ideilor și a programului estetic al Mișcării Moderne în arhitectura românească a avut un
mare succes în rândul tinerilor arhitecți și a coincis cu necesitatea realizării unor lucrări intense de
modernizare a Bucureștiului, astfel că acest tip de arhitectură apare mai ales în zonele centrale ale
orașului, oferind capitalei o imagine generală modernistă.
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INFO 3
Expoziția prezintă o colecție de imobile de locuințe de raport cu regim mic sau mediu de înălțime, situate în
zona centrală a orașului. Zona studată reprezintă o mică rămășită din ceea ce a fost cândva Cartierul
Evreiesc care se desfășura pe malul stâng al Dâmboviței și care a scăpat parțial de demolările anilor '80.
În expoziție sunt incluse imobile aflate pe străzile: Romulus, Remus, Filibiu, Maximilian Popper,
Parfumului, Olteni, Calea Călărașilor, Bd. Hristo Botev, Sfântul Ștefan, etc.
Multe dintre construcțiile prezentate sunt pe lista monumentelor istorice sau situate în zone construite
protejate, iar arhitecții care le-au proiectat sunt nume reprezentative pentru arhitectura interbelică:
Marcel Iancu, Jean Monda, Isak Mahler, Horia Maicu, Victor Asquini, Leon A. Hirsch, Boris Zilberman,
Ion I. Berindey, Duiliu Marcu, etc.
Majoritatea clădirilor se încadrează în curentul Art Deco, care s-a manifestat și în România, începând din
deceniul al treilea al secolului XX, ca o expresie a modernității, preferată de societatea românească,
căreia Stilul Internațional nu i se potrivea”.

Mai multe detalii de la eveniment urmăriți pe înregistrările video: https://we.tl/t-s9j9UEhSda
De asemenea vă porpunem spre vizionare un filmuleț scurt despre o construcție de pe Bulevardul Domniței
40, din București, proiectată de arhitectul Marcel IANCU: https://we.tl/t-61Bz3gibZ3
și un altul despre Bucureștiul anilor 30, numit „Arhitectură și Modernitate”: https://we.tl/t-orYrRkidZk
Panourile din expoziție pot fi descărcate integral aici: https://we.tl/t-qvzBxnYzjH
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Vernisajul expoziției „România, 100 de ani în concursuri de arhitectură” a avut loc joi, 15 noiembrie 2018,
ora 18.00, în foaierul Sălii Studio al TNB. Anul 1918 a însemnat realizarea visului, a idealului și a speranțelor
multor generații de români ce și-au dorit, au promovat și au identificat oportunități în contextul european al
epocii.
Secolul ce s-a scurs, pe care îl celebrăm în acest an, este secolul în care generațiile ce au viețuit pe aceste
meleaguri au creat expresia spațială a spiritului românesc, așa cum îl putem identifica astăzi. Printre cei
chemați a materializa această expresie spațială se numără și arhitecții, iar expoziția ce o propunem
reprezintă efortul acestora de a surprinde, în propunerile și proiectele lor, spiritul și aspirațiile românilor.
Departe de a parcurge o trecere în revistă a creației de arhitectură românească pe parcursul unui secol, ceea
ce ar fi necesitat o cu totul altă abordare, expoziția ROMÂNIA, 100 DE ANI ÎN CONCURSURI DE
ARHITECTURĂ supune atenției valoarea Concursului de Arhitectură, fiind compusă din 100 de panouri
pentru cei 100 de ani, panouri ce se referă strict la concursuri de arhitectură cu proiectele selectate de juriu,
premiate sau menționate.
Tradiția concursului de arhitectură are la bază calitatea rezultatelor incontestabile, tradiție care este din ce
în ce mai des ignorată, selecția proiectelor făcându-se adesea după criterii străine calității obiectului
construit rezultat. Nu ar trebui uitat că faptul construirii este, până la urmă, un act de cultură ce ne definește.
Pe de altă parte, Concursul de arhitectură, deschis, accesibil, a permis afirmarea unor tineri arhitecți,
talentați și promotori ai unor viziuni originale asupra spațiului construit. Putem aminti aici cele două echipe
de concurs recunoscute ca atare: mai întâi Gabriel Cristea, Dinu Gheorghiu, Constantin Săvescu și Romeo
Belea, iar mai târziu, Toma Olteanu, Victor Ivaneș, Constantin Dobre și Radu Tănăsoiu, arhitecți care s-au
afirmat prin intermediul Concursului de Arhitectură, acumulând un număr mare de premii. Ei și-au dovedit
valoarea și competența profesională ulterior și ca profesori, mentori ai multor generații de arhitecți.
Concursurile prezentate în această expoziție sunt selectate din cele publicate în paginile revistei
„Arhitectura”, însoțite de comentarii asupra temei, a criteriilor de selecție și a soluțiilor propuse. Atunci
când autorii au fost în măsură să ne pună la dispoziție și materiale din arhivele personale, le-am utilizat cu
plăcere.
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Prezentăm proiecte publicate, unele realizate, altele ignorate ulterior (cum este cazul Concursului București
2000). De asemenea, în expoziție a fost inclusă o secțiune dedicată lăcașelor de cult, propuneri de
arhitectură după anul 1989, incluse sau nu în concursuri de arhitectură.
Scopul acestei expoziții, dincolo de momentul aniversar, este de a constitui o bază de discuții foarte serioasă,
având ca obiect locul și rolul profesional al arhitectului, în special în relație cu investiția publică, finanțată de
stat sau entități private.
Expoziția a fost organizată de Facultate de Arhitectură a USH, UAR și găzduită de TNB în cadrul
programului Parateatral, curator conf. dr. arh. Nicoleta Doina Teodorescu.
Colectivul de elaborare este format din prof. dr. arh. Emil Creangă, conf. dr. arh. Constantin Rusu, lect. dr.
arh. Datcu Dobrin, arh. Silvia Pintea, drd. arh. Dimitrie Mitrache, drd. arh. George Valentin Buchete și
studenții-arhitecți: Alexandru Iosifescu, Adrian Dumitrașcu, Adrian Bibire, Adina Romaniuc, Bogdan
Mihăilă și Raluca Vârtopeanu.
Baza documentară a fost asigurată, așa cum am mai arătat, de colecția Revistei Arhitectura, documente
personale ale autorilor, Opera Omnia, arhitecții Constantin Dobre, Victor Ivaneș, Toma Olteanu, Radu
Tănăsoiu, Editura Simetria, București, 2010, cu referire la concursurile de arhitectură câștigate de echipa
formată de acești arhitecți.
Mulțumim pe această cale tuturor celor care au sprijinit organizarea acestui eveniment și în mod special
domnului profesor Romeo Belea, domnului profesor Radu Tănăsoiu, doamnei Tania Olteanu, domnului
profesor Constantin Dobre, doamnei profesor Cristina Gociman, domnului arhitect Crișan Atanasiu și
domnului profesor Radu Teacă, care ne-au pus la dispoziție, cu promptitudine, documente din arhiva
personală.
De asemenea, mulțumim organizatorilor, dl prof. dr. arh. Emil Creangă, decan al Facultății de Arhitectură
USH, doamnei arhitect Ileana Tureanu, președinte al UAR, și dl Ion Caramitru, director TNB, care ne-a
oferit un spațiu expozițional de excepție.
Comitetul de organizare

Panourile din expoziție pot fi
descărcate AICI
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Ultima carte a unei Doamne
a arhitecturii din România

de arh. Augustin IOAN
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Acum, câ nd Doamna Celac nu mai este printre noi,

In esenț ă , este o minuț ioasă operaț iune de

merită să ne aplecă m cu mai multă atenție asupra

deconstrucț ie, ı̂n sens derridean, a textului ș i a

moș tenirii lă sate de Domnia Sa ın
̂ cultura arhitecturală

referinț e lor la care trimite acesta (dar ș i bio-

autohtonă . Am avut privilegiul de a o cunoaș te pe

bibliografie a lui Că linescu, plus o bio-bibliografie a

autoare ın
̂ că de la ın
̂ ceputul anilor '90, câ nd m-am

personajelor pe care Că linescu le va fi avut ca model de

ın
̂ tors de la studiile din stră ină tate, ș i de a mă bucura,

fundal sau de subtext, precum Horia Maicu sau

ori de câ te ori am solicitat-o, de bună voinț a

Doicescu, sau poate Duiliu Marcu ı̂nsuș i: ı̂n Post

prietenoasă a Domniei Sale. Dâ nsa m-a recomandat la

Dictum, autoarea descrie cum a ajuns la acest proiect

Colegiul Noua Europă ș i cu dâ nsa am coordonat cele

de reinfuzare cu viață (ficțională , extrasă mai degrabă

câ teva numere din revista „Arhitectura”, de pe câ nd era

din contextul istoric) a personajului arhitect.

directoarea revistei ș i eu un biet, absent mereu,
redactor-ș ef. Numă rul de revistă dedicat relaț iei

Se citeș te ș i se reciteș te cu mare plă cere intelectuală

dintre arhitectură ș i film ıî aparține integral ș i este,

(dar ș i cu pă rere de ră u, cum ziceam) această carte pe

ın
̂ că , de referință pentru cei eventual interesați de

care nu mulți confrați tineri o vor mai ın
̂ țelege. Cei care

domeniu. Ii regret dispariția prematură ș i, totuș i, nu

mai sunt ın
̂ viață dintre cei de atunci sunt din ce ın
̂ ce

cunosc omagiu mai potrivit decâ t acela de a-i citi

mai puțini. Mă gâ ndesc cu o undă de regret la discuția

studiile.

pe care aș fi avut-o cu savurosul arhitect senior ș i bun

Cartea Arhitectul B. Ioanide - Viaț a ș i opera, de
Mariana Celac, cu o ilustrație fotografică din seria
Reconstrucț ii, de Iosif Kiraly, a apă rut la Editura
UNARTE, ın
̂ 2016. Este excepțională ca text ș i, ın
̂ plus,
arată elegant, prețios, e o carte-obiect. Mariana Celac
reconstruieș te, din materialul literar furnizat de
George Că linescu, anii de formare ș i cariera
arhitectului (din) Bietul Ioanide ș i Scrinul negru,
gusturile sale ın
̂ materie de arhitectură , ba chiar ș i un
portofoliu de lucră ri, spre final, ın
̂ care se ın
̂ trevede jumă tate descriere, jumă tate distopie - imaginea unui
Bucureș ti socialist-realist mult dincolo de ceea ce au
apucat să facă , pentru Festivalul tineretului din 1953
(dar după moartea lui Stalin!), cei câ țiva arhitecți de
atunci, corifei ai arhitecturii staliniste la noi.

prieten Ion Mircea Enescu, cel care ne-a pă ră sit ın
̂
2011, pe câ nd avea aproape 92: pentru Excelența Sa,
cum ıî plă cea să i se spună , era, ın
̂ materia romanelor
că linesciene, re-vizitată de doamna Mariana Celac
deopotrivă ironic ș i istoric, viață, chiar viața sa. Dar,
din nefericire, Ciuli Enescu nu mai este, ș i pentru
generația tâ nă ră cartea de față va fi ea ın
̂ să ș i nu doar
ficțiune (deloc fictivă , ın
̂ să ), ci ș i istorie pură . Cei care
sunt tineri ar putea să ın
̂ țeleagă epoca dacă ar avea
literatură critică destinată acesteia, dar nu o prea au ș i,
oricum, nu există mă rturii ale fă uritorilor ei, aceia care
au ales să tacă pâ nă la capă t.
In acelaș i timp, doamna Mariana Celac ne-a mai dat, ın
̂
2016, o versiune practic nouă a ghidului de
arhitectură modernă a Bucureș tilor, ı̂ n tocmit

De pildă , pentru opera atunci construită (după un

ı̂mpreună cu Marius Marcu Lapadat ș i Octavian

proiect al echipei conduse de Octav Doicescu care, se

Carabela: o remarcabilă aducere la zi a informației din

spune, a fost consiliat spre o revizitare a modelului

prima ediție, că reia i se adaugă acum, ın
̂ cheie reflexiv-

operei dintr-o republică sovietică din Asia Centrală ),

critică , ș i contribuții pe care ni le-a lă sat, după reflux,

Că linescu face referire la Teatrul Armatei Roș ii de la

mareea imobiliară trecută .

Moscova, cel cu formă de stea pentagonală ın
̂ plan, pe
scena că ruia pot fi aduse ș i tancuri.

arh. Augustin IOAN
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In anul 2018, Ș colile Doctorale au organizat a treia
S e s i u n e d e c o m u n i c ă r i ș t i i n ț i f i c e d e s t i n a t e
doctoranzilor, ı̂ n perioada 23-24 iulie 2018, la
Câ mpulung, Româ nia, ı̂ n cadrul evenimentului
„Urbanism, arhitectură , patrimoniu. Câ mpulung,
Româ nia: 100” - un simpozion compus din conferințe ș i
o sesiune de comunică ri ș tiințifice (cu premierea celor
mai bune lucră ri ale Ș colilor Doctorale ale UAUIM),
conform invitației ș i programului din anexă , avâ nd ca
scop promovarea valorilor de patrimoniu naț ional
excepț ional al ansamblului urban al municipiului
Câ mpulung ın
̂ Anul Centenarului Marii Uniri, ın
̂ context
internațional, cu urmă toarele obiective:
·

Prezentarea valorilor Câ mpulungului ı̂n Anul

Centenarului Marii Uniri, prin conferințe publice;
·
Implicarea specialiș tilor din domeniul
urbanismului, arhitecturii, patrimoniului material ș i
imaterial;
·
Dialog ı̂ntre cetă țeni, administraț ie locală ș i
specialiș ti, masă rotundă ;
·
Prezentarea temelor de interes actual ș i a
rezultatelor cercetă rii din cadrul Ș colilor Doctorale ale
UAUIM, prin cercetă rile doctoranzilor, facilitâ nd
dialogul doctoranzilor, ın
̂ vederea formă rii unor echipe
de cercetare capabile să dezvolte ım
̂ preună proiecte de
cercetare ș i ı̂ m bună tă ț i nd calitatea tezelor prin
schimbul de idei;
·
Ierarhizarea, din punct de vedere al aportului
cercetă torilor, ș i evidențierea acesteia prin premiere;
·
Diseminarea acestor informaț i i la nivelul
publicului larg, ın
̂ special al câ mpulungenilor;
·
Stimularea valoriză rii pozitive a patrimoniului
material ș i imaterial prin prezentarea acestuia ı̂n
cadrul anului omagial al Centenarului Marii Uniri Româ nia 100;
·
Incadrarea acestor valori locale ș i naționale ın
̂
cadrul valorilor internaț i onale, prin prezentarea
acestora ın
̂ cadrul evenimentelor Anului European al
Patrimoniului 2018.
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Evenimentul, reunind 50 de participanț i , a fost
cofinanțat din bugetul local al Primă riei Municipiului
Câ mpulung, ın
̂ urma unei inițiative comune a dnei arh.
drd. urb. Anca Mihaela Coș a, din partea Asociației
„Corabia cu Arhitectură ” (cofinanț a tor) ș i a dlui
CSI/conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț
Petriș or, director al Ș colii Doctorale de Urbanism,
concretizată ın
̂ tr-un parteneriat al Asociației cu UAUIM.
Dna Coș a ș i dl Petriș or au fost ș i organizatorii
evenimentului.
La sesiunea de comunică ri au participat doctoranzi ai
ambelor Ș coli Doctorale, 24 susț i nâ nd ș i 26 de
comunică ri ș tiințifice, conform programului. Sesiunea
a avut un caracter internaț ional, prin prezenț a ș i
susț i nerea unor comunică ri ș tiinț i fice de că tre
doctoranzii algerieni, bursieri ın
̂ cadrul programului de
burse „Eugè ne Ionesco” (Imane Fantazi, Amdjed Islam
Dali, Islem Saadaoui), ın
̂ afara doctoranzilor stră ini ai
UAUIM (Bahareh Bathaei, Kamalpoor Sheikhdad
Hossein). Au fost invitați ș i doctoranzi ai altor ș coli
doctorale, sesiunea beneficiind de prezența dlui Ioan
Că tă lin-Tudor Voicu, profesor de geografie, venit ı̂n
urma invitației transmise Universită ții din Bucureș ti,
Facultatea de Geografie.
In afara comunică rilor ș tiinț ifice, programul
evenimentului a inclus vizite ale unor monumente
istorice din Câ mpulung ș i sesiuni dedicate publicului
larg. Rezumatele prezentă rilor au fost incluse ın
̂ tr-o
broș ură electronică , trimisă participanților ın
̂ registrați
ın
̂ aintea sesiunii ș i disponibilă publicului larg pe pagina
de internet a UAUIM la adresa:
https://www.uauim.ro/doctorat/2018/Sesiune%20S
D%2003.pdf
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Cele mai bune prezentă ri au primit premii ı̂n bani
acordate de că tre Asociația „Corabia cu Arhitectură ”, pe
baza aprecierilor unui juriu format din dl prof. univ. dr.
doc. Radu Ș tefan Vergatti (preș edinte), dna arh. Liliana
Elza Petriș or, director executiv al Registrului
Urbaniș tilor din Româ nia, dl arh. Pavel Popescu,
preș edintele Filialei Euroregionale Sud-Vest Oltenia a
Uniunii Arhitecților din Româ nia, dl arh. Adrian Coș a,
specialist ın
̂ restaurarea monumentelor istorice atestat
de că tre Ministerul Culturii ș i Identită ții Naționale ș i
membru titular ın
̂ Comisia Zonală nr. 8 a Monumentelor
Istorice, dl lect. dr. arh. Andrei Mitrea de la Facultatea de
Urbanism a UAUIM ș i CSI/conf. dr. ecol., dr. geogr., habil.
urb. Alexandru-Ionuț Petriș or, director al Ș colii
Doctorale de Urbanism.
Registrul Urbaniș tilor din Româ nia a acordat trei
premii ș i o mențiune pentru cercetarea din domeniul
urbanismului, beneficiarii acestora primind câ te un
exemplar din ultimul numă r al revistei „Urbanismul Serie nouă ” ș i din publicațiile „Carta urbanismului
european”, ș i „Carta europeană a democraț i ei
participative ın
̂ procesele de planificare spațială ”. Dl
prof. em. dr. arh. Emil Barbu Popescu, preș edintele de
onoare al UAUIM, a acordat premii constâ nd ın
̂ ultimele
numere ale revistei „Arhitectura”, iar dl Pavel Popescu,
preș edintele Filialei Euroregionale Sud-Vest Oltenia a
Uniunii Arhitecților din Româ nia, a acordat premii
constâ nd ın
̂ publicații ale OAR.

(conf. dr. hab. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR)
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Cea de-a XIV-a ediție a conferinței de cercetare ı̂n
construcț i i, economia construcț i ilor, arhitectură ,
urbanism ș i dezvoltare teritorială , avâ nd ca temă
„Cercetarea româ nească asupra mediului construit bilanț la un centenar al modernită ții”, a fost organizată
de Institutul Naț ional de Cercetare-Dezvoltare ı̂n
Construcț i i, Urbanism ș i Dezvoltare Teritorială
Durabilă URBAN-INCERC, pe data de 5 octombrie 2018,
la sediul central din Bucureș ti. Obiectivul conferinței a
fost de a prezenta tendințele cercetă rii din domeniul
construcțiilor, economiei construcțiilor, arhitecturii,
urbanismului ș i dezvoltă rii teritoriale, cu accent pe
contribuț i a INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea
domeniului.
La conferință au fost prezenți 135 de participanți,
provenind din 5 universită ți, 4 institute de cercetare, o
academie, o organizaț ie profesională , 10 firme, 4
instituții ale administrației centrale ș i locale, 2 ONG-uri,
dar ș i elevi din 2 licee. Astfel, conferința a reunit toate
sectoarele ce contribuie la dezvoltarea Româ niei - ın
̂
special „axul central” al cercetă rii, format din
universită ț i ș i institutele de cercetare, sectorul
administrației publice ș i mediul privat. Programul a
inclus 35 de comunică ri orale din domeniul
construcțiilor, grupate ın
̂ 2 secțiuni paralele, 15 din
domeniul arhitecturii ș i urbanismului, grupate ın
̂ tr-o
secțiune unică , ș i 18 postere din ambele domenii, unele
avâ nd ș i autori din Algeria ș i Ungaria. Cu ocazia
conferinței au fost editate ș i volumele de rezumate ș i
lucră ri integrale, disponibile pe pagina portalului
publicaț i ilor INCD URBAN-INCERC, la adresa de
internet http://pub.incd.ro/
(conf. dr. hab. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR)
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