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SEMNAL 1

Chiar aici și chiar acum / „Right here, right
now”: Instagram la De-a Arhitectura
Încă din iulie anul trecut am început, tiptil, tiptil, să vă transmitem și telegrame vizuale prin
deschiderea contului nostru de Instagram (Instant Camera + Telegram = Instagram).

Vă invităm să parcurgeți Newsletterul lunar Doza De-a Arhitectura

Click AICI
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SEMNAL 2

APARIȚII
EDITORIALE LA
SIMETRIA
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SEMNAL 2

PENTRU ORICE DETALII PRIVIND DE ACESTE APARIȚII EDITORIALE
PUTEȚI LUA LEGĂTURA CU DOMNUL OCTAVIAN CARABELA
email: carago12@gmail.com
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INFO 1
de Ana DONȚU

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
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INFO 1
Marți, 22 IANUARIE 2019, la ora 19, la Teatrul Național
București, a avut loc vernisajul primei expoziții
NAȚIONALE de pictură în acuarelă din România.
Evenimentul s-a petrecut în sala „Foaier Media”, aripa
Intercontinental. Expoziția a găzduit lucrările a peste 70
de pictori acuareliști, profesioniști sau amatori, tineri sau
mai puțin tineri, reuniți pentru prima dată sub
„stindardul” Societății Internaționale de Acuarelă, a cărei
filială din România, în parteneriat cu Teatrul Național
București, a organizat acest inedit eveniment.

Proiectul propune o abordare
amplă și complexă a tehnicii
picturii în acuarelă. Expoziția a
fost deschisă până pe 24
februarie 2019.

Înregistrările video de la vernisaj pot fi descărcate aici: https://we.tl/t-HG2AyQYZeu

Adriana POPESCU,
director Strategii
Culturale și
Comunicare al TNB

„Este prima mare
expoziție din 2019.
Bogăția de culori și
calitatea excepțională
a picturilor sunt de
bun augur pentru
începutul acestui an.
Sperăm că și anul va fi
la fel de frumos ca
lucrările expuse”.

Arh. Ovidiu IOVĂNEL,
președintele International
Watercolor Society România

Arh. Mircea CORCODEL,
vicepreședintele Asociației
Pictorilor Acuareliști

Arh. Cosma DUNEL,
curatorul expoziției

„Ne-am adunat aici în numele
Societății Internaționale de
Acuarelă, Filiala România.
Existăm pe plan mondial din
2012, iar în România de 2 ani și
jumătate. Ceea ce vedeți aici e
un vis devenit realitate, astăzi,
când vernisăm prima expoziție
națională de acuarelă din
România. Acest eveniment,
organizat cu sprijinul Teatrului
Național, este în premieră la
scară națională, dar sperăm să
devină o tradiție”

a transmis mesajul artistului
ATANUR DOGAN, care a
înființat Societatea
Internațională de Acuarelă:
„Felicitări și urări de bine
tuturor participanților la
prima expoziție națională de
pictură în acuarelă,
organizată sub patronajul
Societății Internaționale de
Acuarelă. Aveți lucrări
deosebite și aș dori să
mulțumesc fiecărui pictor
acuarelist care a participat”

„Acest eveniment poate fi
comparat cu Marea
Unire, în sensul că aici
participă pentru prima
dată acuareliști de toate
profesiile, din toate
z o n e l e
ț ă r i i ,
reprezentându-le fiecare
după puterile lui, animați
de aceeași dorință - de a
transmite prin mijloacele
lor calitatea gândului
propriu”.
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Cei 79 de acuareliști participanți au intrat
și în concursul organizat cu ocazia
expoziției. În urma selecției făcute de un
juriu format din 7 persoane, au fost
stabiliți trei premianți:
Locul I - Gabriel ANDREI
Locul II - Sabina POPOVICI
Locul III - Floarea RĂDULESCU
Link video: https://we.tl/t-BilecT6aXm
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Invitata specială a evenimentului a fost celebra soprană
Felicia FILIP, care a interpretat câteva piese. Le puteți
audia aici: https://we.tl/t-MYjS46bEjr
Felicia Filip (n. 20 martie 1959, Slatina, județul Olt)
Felicia Filip a început studiile muzicale ca violonistă, ajungând să interpreteze Concertul pentru vioară de Max
Bruch. A devenit studentă la Canto la Academia de Muzică din București, unde a avut-o ca profesoară pe soprana
Georgeta Stoleriu. După absolvire s-a angajat ca solistă la Opera Națională Română. Și-a început cariera
internațională în anul 1991. Prima apariție a avut-o la Basel, în Elveția, după care au urmat multe scene din lumea
întreagă. Tânăra soprană a fost încoronată ca „Noua regină a Traviatei”, rol pe care l-a interpretat cu o
muzicalitate ieșită din comun și cu puterea interpretativă a unei mari tragediene („Tragediană superbă” a titrat
„L'est Republicain” din Nancy, mai 1998).
Felicia Filip a realizat o premieră în muzica românească, fiind prima soprană care s-a asociat cu o trupă rock, după
modelul Montserrat Caballe - Freddie Mercury. Primul album de rock-simfonic din România realizat împreună cu
formația Iris a fost Athenaeum, urmat în 2007 de colaborarea pe care au avut-o în realizarea albumului Iris 30 de
ani: Cei ce vor fi.
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arh. Mircea ȚIBULEAC:
„Am amânat fotografierea expoziției pentru a doua zi, deoarece
la vernisaj numărul impresionant al participanților a făcut acest
lucru imposibil. S-a dovedit că am avut dreptate. A doua zi era
liniște. M-a «deranjat» însă prezența unei siluete îmbrăcate în
negru care, timp de circa 20 minute, a parcurs expoziția, privind
cu interes și calm fiecare lucrare în parte. Nu mi-a fost greu să-l
recunosc pe Ion CARAMITRU care, în seara precedentă, nu a
putut fi prezent, având spectacol la Craiova. Când m-am
apropiat, mi-a mărturisit că este foarte plăcut impresionat de
ceea ce vede pe simeze. Mi-a părut rău că nu auzeau această
remarcă și organizatorii expoziției, motiv pentru care am ținut să
afle acest lucru de la mine, acum”.
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International Watercolor
Society (Societatea
Internațională de
Acuarelă) este o
organizație non-profit
înființată în anul 2012 de
către artistul turc,
rezident în Canada,
ATANUR DOGAN, iar din
2016 ființează și în
România sub numele de
International Watercolor
Society România (IWS
România), prezidată de
artistul arhitect OVIDIU
IOVĂNEL. IWS a luat
ființă cu scopul de a
promova tehnica de
pictură cea mai veche din
lume, ACUARELA.
Scopul IWS este de a
promova respectul,
pacea și armonia prin
folosirea artei - limba
comună a întregii lumi.
Activitățile societății
implică aducerea
împreună a pictorilor
acuareliști și a iubitorilor
de artă, de acuarelă.
Pictura în acuarelă a fost
multă vreme neglijată și
chiar disprețuită, în
detrimentul altor tehnici.
Festivalurile și
expozițiile, naționale sau
internaționale, sunt
mijloace eficiente pentru
a promova pictura în
acuarelă, prezentând
lumii excepționale
lucrări de artă. Aceste
evenimente devin, de
asemenea, puncte de
interacțiune între artiști,
colecționari și specialiști
în artă, din diferite țări.
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BULEVARDUL FERDINAND
locuri. povești. proiecte

de Ana DONȚU

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
Lucian MIHĂESCU
Răzvan HATEA
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MIERCURI, 23 ianuarie - ora 18.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, a avut loc întâlnirea cu studenții
anului trei ai UAUIM, care au propus spații publice în locurile virane din zona Bd. FERDINAND.
„LOCURI. POVEȘTI. PROIECTE este o expoziție în care putem vedea cum locurile, cu
istoriile și problemele lor generează proiecte de spații și clădiri publice capabile să
întregească în mod fericit țesutul urban prin prisma sensibilității studenților arhitecți”.
Vernisajul a prilejuit o dezbatere despre recuperarea țesutului urban istoric, ca premisă pentru dezvoltarea
orașului, la care au participat invitați și din alte domenii de activitate.

Dna arh. Ileana TUREANU, președintele UAR
„Ne bucurăm să-i avem aici pe studenții de la anul trei. Să
vă gândiți la noi când găsiți proiecte interesante, sperăm la
noi colaborări pentru revista «Arhitectura» și pentru
«BIUAR». Mă bucur foarte mult că ne-ați ales pe noi să
discutați proiectul de an. Avantajul pe care l-ați putea avea,
dacă această dezbatere se desfășoară la Uniunea
Arhitecților, este că puteți intra în dialog cu unii dintre
oamenii care știu bine orașul, care știu politica de
dezvoltare a orașului, care au lucrări ce v-ar putea interesa
și cu care ați putea schimba păreri și puncte de vedere”.

Lorin NICULAE, moderatorul
evenimentului:
„Scopul acestui vernisaj este să
ne pună în contact, pe noi,
arhitecții, cu oamenii pentru care
proiectăm. Niciodată nu trebuie
să uităm că nu proiectăm pentru
noi, pentru vanitatea noastră
personală, ci pentru oraș și
pentru utilizatorii care se vor
bucura, sperăm noi, întotdeauna
de producția noastră
arhitecturală”

Oana DUBĂLARU,
conferențiar la Universitatea din
București

Sorin GABREA

„Aici trebuie să existe o cu totul
altă abordare. Între calitățile
„Cunosc zona aceasta destul de
menționate și considerate a fi
bine, trec zilnic prin ea, am locuit specifice, determinante pentru
în apropiere și, din câte știu eu,
această zonă, este considerat
este o fostă mahala a
tocmai haosul dezvoltării urbane
Bucureștiului. Mahalaua a fost
și, prin regulamentul de zonă
întotdeauna o comunitate
protejată, se propune, de fapt,
restrânsă, unde oamenii se
menținerea acestei stări a
cunoșteau relativ între ei, o
lucrurilor. E un nonsens undeva
comunitate destul de deschisă, de în toată abordarea aceasta, dar
interactivă, dimensiune care s-a
exprimă, în realitate,
pierdut cu timpul, de când
imposibilitatea unei reglementări
Bucureștiul s-a modernizat”
coerente”.
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Arh. Augustin IOAN, Profesor Dr.„Ioan Mincu”
„Acest tip de spațiu public în România a fost otrăvit timp de,
cel puțin, 200 de ani. Nu suntem obișnuiți să mergem
undeva unde să ne revendicăm problemele într-un loc
public pentru a fi discutate. În perioada fanariotă, precum
și în comunism, s-a împământenit ideea că spațiul public
este un loc viciat de la rădăcină. Acum e la fel”.

Andrei VOINEA, istoric
„Nu pot să dau sfaturi arhitecților legate de ce materiale să
folosească, de înălțimea pe care trebuie să o aibă clădirile și aș
prefera ca toți cei care intră în discursul istoric să se uite pe ce
s-a construit înainte și să aprecieze ce e bun și ce nu, ce se
poate da jos și ce nu, iar acest discurs e unul individual, nu
există o unitate de măsură pentru toate clădirile. E important
să-și aducă partea creativă și să ia în considerare ce au făcut și
cei dinainte, așa se poate ajunge la un rezultat mult mai bun
față de ce există în momentul de față”.
Ca o concluzie la eveniment, reproducem mesajul postat pe pagina de Facebook a Uniunii Arhitecților din
România:
„Arhitectul Lorin NICULAE nu este numai un bun profesionist, publicist și cadru didactic, dar este și un
extraordinar animator cultural. Am dorit să organizăm un dialog între studenții-arhitecți și specialiști
din societatea civilă, arhitecți, istorici, filologi, jurnaliști. Și sper că am reușit.
Ce bucurie mai mare decât să nu mai avem loc de tineri frumoși și talentați în Calderon?
Autorii proiectelor, studenți în anul trei, au avut prilejul să afle și alte păreri despre soluțiile lor de la
profesioniști cu autoritate ca Sorin GABREA sau Augustin IOAN, să discute cu istoricul Andrei VOINEA autorul unor studii de mare impact despre zonele protejate, sau cu profesorii pe care îi admiră. Întâlnirea
a durat până târziu.
Noi ne-am bucurat să-i ducem și în pod, să viziteze sediul revistei ARHITECTURA”.
Link video: https://we.tl/t-CkTqNzpece
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Luminile Evului Mediu întunecat

INFO 3

foto&video:
arh. Mircea ȚIBULEAC
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La Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”, din București, a avut
loc miercuri, 23 ianuarie, conferința „Luminile
Evului Mediu întunecat”, susținută de prof.
dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei
Române. În cadrul întâlnirii, academicianul a
arătat specificul lumii medievale apusene și a
demontat unele concepții greșite despre această
perioadă istorică, ce s-a remarcat prin creativitate,
legături familiale puternice, onoare și o relație
puternică cu Dumnezeu și Biserica.
prof. dr. arh. Marian Moiceanu
La conferința moderată de etnologul și teologul
Costion Nicolescu au participat și pr. prof. dr.
Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din București, și prof. dr. arh. Marian
Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură
și Urbanism „Ion Mincu”, gazda întâlnirii, care și-a
exprimat satisfacția că studenții acestei instituții
au putut participa în perioada sesiunii la o
conferință pe o temă atractivă dedicată reevaluării
Evului Mediu.
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Invitații au fost prezentați de Costion Nicolescu,
care a spus că societatea românească are nevoie de
astfel de dezbateri și a evidențiat că președintele
Academiei Române, prin discursul științific, rigoare
și calitățile didactice, are de îndeplinit o slujire
frumoasă pentru neamul nostru, de redeșteptare și
reașezare în normalitate.

În continuare, academicianul Ioan Aurel Pop a
susținut conferința „Luminile Evului Mediu
întunecat”: „Valorile Evului Mediu se bazau pe
ierarhie, credință, supunere, privilegiu, onoare,
comunitate sau corporație. Omul Evului Mediu nu
putea trăi în afara unei societăți organizate. Orice
analiză a lumii medievale trebuie să pornească de la
aceste concepte. Evul Mediu întunecat este un clișeu
născut din considerente anistorice, nepotrivite
investigării trecutului.(...) Lumea modernă, mai ales
prin Revoluția franceză, a aruncat un oprobriu greu,
apăsător, pe care Romantismul a încercat fără prea
mare succes să îl îndepărteze, pentru că a alunecat și
spre o imagine ușor idealizată a Evului Mediu din
care proveneau ruine fascinante, cavaleri în turnir,
onoare cavalerească, romane galante etc.”, a explicat
președintele Academiei Române.
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Departe de a fi o perioadă de stagnare sau de
involuție, Evul Mediu a adus o contribuție majoră la
dezvoltarea artelor frumoase, culturii și la
îmbogățirea vieții omului. „Cine mai știe că Evul
Mediu a inventat cartea sub formă de codice când în
antichitate erau folosite numai volumina, adică
suluri, și atunci s-a inventat cartea propriu-zisă. La
noi, în limbaj bizantino-slav, codicele se cheamă
sbornic, la plural sbornice. Cine mai știe că Evul
Mediu a inventat muzica bazată pe ritm, nu pe
măsură, care e foarte modernă. Cine mai știe că Evul
Mediu a inventat teatrul participativ, în care trupele
de teatru umblau prin târguri și prin sate, iar 5-6
actori jucau împreună cu publicul și îi îndemnau pe
cei din public să intre în jocul lor și erau răsplătiți la
final cu un ban. Cine mai știe de gama muzicală. În
antichitate nu se foloseau notele, cum le foloseau
medievalii. În Evul Mediu s-a inventat romanul care
nu era în antichitate”, a spus prof. dr. Ioan Aurel
Pop.
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Sursa:
http://ziarullumina.ro/conferintaluminile-evului-mediu-intunecat140953.html
Link video:
https://we.tl/t-wN7cDh8aSW
Link foto:
https://we.tl/t-M8RxVc8MLC

Întrucât evenimentul a făcut parte din
seria de conferințe „Cuvântul
Crucii” și a fost organizat în cadrul
expoziției „Crucea, de la
comunitate la comuniune. 100 de
cruci la 100 de ani”, pr. prof. dr.
Constantin Coman a vorbit despre
Crucea ca lepădare de sine și asumarea
condiției smerite nu numai la nivel
personal, ci și la nivelul mai larg al
popoarelor. Crucea ca jertfă și lepădare
de sine este un demers pe care
Dumnezeu îl oferă omului ca soluție la
toate problemele și provocările, a
arătat părintele profesor. De
asemenea, a arătat că poporul român,
în mod umil și jertfelnic, a salvat
aproape 500 de ani, în timpul ocupației
turcești, toate centrele ortodoxe din
răsărit nu prin cruciada armelor, ci
prin danii și daruri, adică prin jertfirea
celor trebuincioase acestui neam și
oferirea altora.
La final, academicianul Ioan Aurel Pop
a răspuns și unor întrebări venite din
partea auditorilor. Conferința
„Luminile Evului Mediu întunecat” a
fost organizată de Asociația Eleon.
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P R I M I M
de la cititori

EXPOZITIE
,
EMILIAN ALEXIANU

de arh. Augustin IOAN
tehnoredactare: Ana DONȚU
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Primim de la cititori

Dragi prieteni,
vă transmit cu tot
dragul imagini de la
expoziția mea
personală care a
făcut parte din
ceremonia de
aniversare a 10 ani
de existență a
societății Alisa D.
Această societate este specializată în
revitalizarea terenurilor poluate,
imobilelor insalubre și desamiantaj
(reperarea și înlăturarea azbestului substanță extrem de periculoasă pentru
om). Ea este condusă de ginerele și fiica
mea (amândoi ingineri) - Olivier și
Mădălina Rio.

Acuarelele sunt, în mare parte, inspirate
din siturile industriale pe care societatea
le-a tratat (în faza lor inițială). Dacă
vreți să le vedeți mai bine intrați pe
blogul meu - mes aquarelle:
https://emilalex.com
Emilian Alexianu
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IN MEMORIAM
RADU FLORIN PAVLOV

Pe 29 ianuarie 2019, sufletul celui care-a fost
arhitectul Radu Florin Pavlov,
s-a ridicat la ceruri pentru totdeauna.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu,
să -l așeze în lumea drepților.
45

IN MEMORIAM
RADU IALOMIȚEANU

CU REGRET ȘI DURERE ÎN SUFLET,
ANUNȚĂM DECESUL CELUI CARE A FOST COLEGUL NOSTRU,

ARHITECTUL RADU IALOMIȚEANU

(2.06.1948-25.02.2019),
ABSOLVENT AL INSTITUTULUI DE ARHITECTURĂ ION MINCU,
SERIA 1973.
CEREMONIA RELIGIOASĂ DE ÎNHUMARE ARE LOC
JOI, 28.02.2018, ORA 12.00,
LA CIMITIRUL EVANGHELIC DIN ȘOSEAUA GIURGIULUI, NR.4, SECTOR 4.
DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCĂ!
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PATRIMONIUL CULTURAL DIN ZONA RURALĂ
A TRANSILVANIEI DE SUD

EXPOZITIE
,
DE FOTOGRAFII
text&foto:
arh. Dorin BOILĂ
tehnoredactare: Ana DONȚU
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„Credință fortificată” este titlul sub care ne sunt
prezentate lucrările fotografice ale profesorului dr.
Jürgen van Buer, din Germania, doctor honoris
causa al Universității de Economie Națională și
Mondială.
Chiar și cei obișnuiți cu cetățile țărănești, adăpostind
bisericile fortificate ale sașilor din sudul Transilvaniei
găsesc imagini și unghiuri inedite ale acestor
monumente de valoare europeană, martore nu
numai ale unei istorii de rezistență și dăinuire
multiseculară, dar și ale unei dezvoltări excepționale
a arhitecturii militare de origine central-europeană,
dar cu atâta farmec local adăugat.
Se poate spune chiar că mulți
dintre meșterii și constructorii
locali ce s-au căznit la aceste
biserici și cetăți, uneori generații
la rând, au încercat, în
momentele de inspirație și trudă,
să sublimeze elementele
arhitecturii militare în detalii
deosebite - încercând să
atenueze grozăvia luptelor
sângeroase prin frumusețea unor
forme și nuanțe!
Iar mesajul acestor comori ce au
modelat peisajul cultural de
neegalat al zonei noastre este și
mai pregnant în ambianța
devenită anarhică a societății de
astăzi - este în esență un mesaj
cristic, ce ne atenționează asupra
devizei pe care această națiune a
avut-o în perioada monarhiei:
„Nimic fără Dumnezeu!”. Tocmai
când valorile creștine par să nu
mai fie axul principal al vieții
semenilor noștri, aceste
construcții fortificate impun prin
marcarea peisajului drept un
Peisaj Cultural Creștin!
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Și trebuie să ne reamintim mereu despre lupta cu și prin
credință a acestor comunități relativ mici cu năvălirile
timp de sute de ani ale păgânilor din Asia - luptă care
a marcat mereu, în ciuda distrugerilor și
molimelor aduse de sălbatici, o graniță de foc
la margini de imperii: frontiera credinței
neclintite, a stăruinței și bunului-simț.
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