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						SEMNAL	1				

Dragi colegi. 
La 1 octombrie 2019 se vor împlini 56 ani de când, în 1963, am pornit pentru totdeauna împreună, 
ca prieteni și colegi, pe calea ce ne-am ales-o, de a deveni absolvenți ai ȘCOLII DE 
ARHITECTURĂ „ION MINCU” ș i  apoi  ARHITECȚI ,  ceea  ce  s -a  ș i  rea l i zat .
De asemeni, vă reamintesc că anul acesta, în 2019, aniversăm 50 ani de la absolvire!!! 
Vă mai aduceți aminte de întâlnirea de la Mogoșoaia, de acum 10 ani?!?
Vă invităm pe toți la evenimentul UNIC, al nostru!
Am stabilit data de marți, 14 mai 2019, ora 9.45, la bisericuța de lângă UAUIM, pentru un scurt 
TEDEUM în memoria venerabililor noștri profesori și scumpii noștri colegi plecați în lumea 
drepților.
La ora 10.30 va începe ceremonialul nostru propriu-zis, în sala de consiliu de la etajul 1, Rotonda. 
Invitații noștri sunt, cei ce-au răspuns cu un mare DA:
- Popescu Emil-Barbu, prof. emerit, dr. arh., membru al Academiei, președinte de onoare al 
UAUIM
- Smighelschi Marius, prof emerit, dr. arh.
- Belea Romea, prof. dr. arh., academician
- Lucacel Ioan, prof. emerit, dr. arh.
- Sandu Alexandru, prof. emerit, dr. arh.
- Scafa Udriște Ștefan, prof. emerit, dr. arh. 
Acum sunt 50 ani! UNIC EVENIMENT în această existență!! 
Programul va continua seara într-un cadru intim și foarte elegant, iar a doua zi, la 11.00, în 
Cișmigiu, la o cafea și foarte multe impresii. Tot evenimentul va fi fotografiat de un profesionist, 
așa că noi vom avea timp numai de impresii, surprize și trăiri cât mai multe!!!
Contact: arh. Pavel POPESCU, telefon 07277.58.119; e-mail: uar.oltenia1@gmail.com

P.S.: Puteți să ne contactați chiar dacă anumite motive, independente de voința voastră, nu vă 
permit o asemenea deplasare! Veți fi prezenți, totuși, cu gândul și amintirile! Dacă puteți să 
comunicați câte ceva despre unii colegi pe care-i aveți în baza personală de date (chiar și despre cei 
ce nu mai sunt printre noi) ne ajutați enorm în realizarea unei evidențe la zi, pentru care vă 
mulțumim foarte mult!
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Zona Dobrogei Centrale și a Munților Măcin oferă un relief  omogen, cu aspect de câmpie înaltă, 
străbătută de câteva văi, cu climat arid, cu influențe maritime în partea estică și umed continental 
în vest. Peisajul arhitectural este unul orizontal, nepretențios și neornamentat, care se desfășoară 
în spații vaste și deschise, firesc inserat în vegetație.
Cu acoperiș în patru sau două ape, învelit cu olane, țiglă, stuf, papură sau, mai nou, tablă, adesea în 
nuanțe natur de galben-cărămiziu, cu fațada văruită, marcată de prispă, cu spâlpi din lemn 
echidistanți, cu brâu de piatră și zidărie lutuită sau acoperită cu tencuieli pe bază de var, cu una sau 
două ferestre pentru fiecare încăpere, cu ancadramente din tencuială sau din lemn, casa 
dobrogeană este un volum cu un singur nucleu compozițional, în care în care armonia și echilibrul 
sunt date de proporțiile dintre înălțimile peretelui și acoperișului și de întrepătrunderea dintre 
spațiile închise ale locuirii și spațiile semideschise care fac legătura cu lumea înconjurătoare.
Analizând morfologia așezărilor, autorii ghidului remarcă faptul că “organizarea gospodăriei este 
în general împrăștiată, iar modalitatea de așezare a construcțiilor componente este atât de 
diversificată, încât nu se poate stabili o regulă valabilă cu caracter general. Totuși se poate 
afirma că structura gospodăriei oglindește în mod veridic specificul ocupațional al locuitorilor.
Pe teren, casa este situată în partea dinspre stradă a parcelei, cu fața spre est sau sud, cu latura 
scurtă spre stradă, mai aproape și de aceasta și de una din laturile lungi ale curții, în cazul 
terenurilor cu lățime mai mică din centrul localităților, sau cu latura lungă paralelă cu strada, la 
distanță nu foarte mare și cu fața la drum, în zonele de periferie ale satelor sau în funcție de relief, 
unde terenurile au deschideri mai largi. Întotdeauna se ține cont de direcția vântului dominant și 
de punctele cardinale”.

Consultați   integral Ghidul de Arhitectură pentru Dobrogea Centrală și Munții Măcin.   AICI

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/dobrogea-centrala-si-muntii-macin.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/22904?utm_campaign=Dobrogea%20Central%C4%83%20%C8%99i%20Mun%C8%9Bii%20M%C4%83cin.%20Ghid%20de%20arhitectur%C4%83%20pentru%20%C3%AEncadrarea%20%C3%AEn%20specificul%20local%20din%20mediul%20rural&utm_content=HTMLemail&utm_medium=phpList&utm_source=emailcampaign2683
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Zona Botoșanilor, situată între Siret și Prut, a fost locuită din timpuri preistorice. Cu un caracter 
silvo-stepic, cu o climă deosebită față de restul Moldovei (veri secetoase, ierni lungi și aspre, 
vânturi puternice), cu o rețea hidrografică îmbogățită de o mulțime de iazuri, acest teritoriu a creat 
și a dezvoltat de-a lungul timpului elemente de cultură materială și spirituală ce au dus la 
închegarea unui profil etnografic distinct față de zonele învecinate. Ghidul de Arhitectură dedicat 
Botoșanilor, elaborat de Grupul de Lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România, 
identifică aici câteva subzone disticte din punct de vedere stilistic-arhitectural, inventariază 
elementele de specific local și formulează recomandări practice de armonizare a noilor gesturi de 
construire sau reconversie cu peisajul arhitectural tradițional.
Zona Botoșani. Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural
Zona Botoșanilor, situată între Siret și Prut, a fost locuită din timpuri preistorice. Cu un caracter 
silvo-stepic, cu o climă deosebită față de restul Moldovei (veri secetoase, ierni lungi și aspre, 
vânturi puternice), cu o rețea hidrografică îmbogățită de o mulțime de iazuri, acest teritoriu a creat 
și a dezvoltat de-a lungul timpului elemente de cultură materială și spirituală ce au dus la 
închegarea unui profil etnografic distinct față de zonele învecinate. Ghidul de Arhitectură dedicat 
Botoșanilor, elaborat de Grupul de Lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România, 
identifică aici câteva subzone disticte din punct de vedere stilistic-arhitectural, inventariază 
elementele de specific local și formulează recomandări practice de armonizare a noilor gesturi de 
construire sau reconversie cu peisajul arhitectural tradițional.
ghid_botosani_site - Zona Botoșani. Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul
Botoșaniul a fost și este, așa cum remarcă și autorii ghidului, un teritoriu al contrastelor. Are un 
potențial uman remarcabil (să nu uităm că Botoșanii ni l-au dat pe Mihai Eminescu, pe George 
Enescu, pe Nicolae Iorga, pe Grigore Antipa, pe Ștefan Luchian și pe mulți, mulți alții) și, în același 
timp, un potențial economic grevat de o infrastructură neconformă. 

Consultați   integral Ghidul de Arhitectură pentru zona Botoșani.  AICI 

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/zona-botosani.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/22918?utm_campaign=Zona%20Boto%C8%99ani.%20Ghid%20de%20arhitectur%C4%83%20pentru%20%C3%AEncadrarea%20%C3%AEn%20specificul%20local%20din%20mediul%20rural&utm_content=HTMLemail&utm_medium=phpList&utm_source=emailcampaign2706
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foto&video:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

Răzvan	HATEA

de	Ana	DONȚU

INFO 1

în țările de la Visegrád și România

Locuința unifamilială 
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Pe 19 martie, ora 15.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, a fost vernisată Expoziția „Locuința 
unifamilială în țările de la Visegrád și România”. 

Începând cu anul 2008, Uniunea Arhitecților din Ungaria organizează anual expoziția itinerantă „Case 
unifamiliale din Grupul de la Visegrád: Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia”. Scopul expoziției 
itinerante este acela de a prezenta performanțele spirituale din domeniul arhitecturii celor patru țări cu 
similitudini în ce privește trecutul, istoria și cultura.

Aceasta este a XI-a ediție a proiectului. Expoziția realizată în urma colaborării Uniunii Arhitecților din 
Ungaria (MÉSZ) cu Uniunea Arhitecților din Polonia (SARP), Uniunea Arhitecților din Slovacia (SAS) 
și Uniunea Arhitecților din Cehia (OA), respectiv Catedra de Arhitectură din cadrul Universității 
Politehnice din Praga, Institutul de Arhitectură din cadrul Universității Politehnice din Kosice și 
Institutul de Arhitectură din cadrul Universității de Arte Moholy-Nagy din Budapesta, prezintă câte 
patru clădiri din fiecare țară, reflectând imaginea stării spirituale și fizice actuale a arhitecturii locuinței 
din țările V4.

Totodată, are drept scop inițierea unui dialog cu tinerii în domeniul arhitecturii, de a prezenta 
publicului larg și specialiștilor case de locuit de calitate. 

Prin colaborarea dintre MÉSZ și organizațiile de arhitectură din țările membre V4, expoziția itinerantă 
va fi prezentată la Budapesta, Praga, Cracovia, Kosice și Bratislava, iar ca rezultat al colaborării 
reprezentanțelor Ungariei din străinătate și în București (România), Ljubljana (Slovenia) și Podgorica 
(Muntenegru).

Acest material oferă o imagine transfrontalieră asupra arhitecturii, dar avem speranța că va contribui și 
la consolidarea colaborării dintre țările membre ale Grupului de la Visegrád.
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Nicolae ȚARĂLUNGĂ, director HIS Romania

„Este un lanț din mai multe evenimente care s-au 
petrecut în relația dintre Uniunile Arhitecților din cele 
patru țări și din România, inclusiv universitățile. 
Astăzi vrem în cea mai mare parte a timpului să 
discutăm premiile care s-au dat secțiunii de locuință 
unifamilială”.

Link video: https://we.tl/t-WV65ypXDCp

La 15.00 a avut loc o masă rotundă, moderată de dl arh. Nicolae ȚARĂLUNGĂ. 

Borsos András - secretar gen. al UAU

„Voi proiecta patru filme scurte, fiecare cu o durată de 
aproximativ trei minute. Unul va oferi o imagine 
generală despre ce vedem în această expoziție. 
Celelalte trei vor prezenta câștigătorii maghiari. Al 
patrulea proiect câștigător va fi prezentat de Fajcsák 
Dénes”.

Link video: https://we.tl/t-XICNz9IZTD

https://we.tl/t-WV65ypXDCp
https://we.tl/t-XICNz9IZTD
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Fajcsák Dénes - premiant Ungaria

„Să faci designul casei pentru o familie este o mare 
responsabilitate. În primul rând, trebuie să 
investighezi obiceiurile lor, să potrivești lumina, apoi 
să analizezi construcția drumurilor, să scanezi strada, 
mă refer la vecini, așa ar trebui să identifici proporțiile 
optime ale casei”.

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

Istvan Benedek - nominalizat BNA 2018

„În proiectul «Vila din Luminiș» provocarea cea mai 
mare pentru noi a fost de a experimenta cu materiale 
și tehnici alternative de construcție și de a integra 
elementele tradiționale cu cele moderne pentru niște 
clienți exigenți care nu renunță la confortul cotidian 
însă recunosc importanța și investesc în soluții verzi, 
sustenabile”.

Link video: https://we.tl/t-5uSCYQDM7Z

Pentru mai multe detalii, accesați linkul: https://we.tl/t-VjncjZ8Eio

https://we.tl/t-soVNTwfyop
https://we.tl/t-5uSCYQDM7Z
https://we.tl/t-VjncjZ8Eio
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La 18.00 a fost vernisată expoziția, eveniment moderat de Ileana TUREANU, președintele Uniunii 
Arhitecților din România: 

„A venit primăvara în Calderon! Am serbat-o cu oaspeții din Ungaria și tinerii studenți la 
Arhitectură care, alături de arhitecții maturi, au luat parte la o masă rotundă pe tema locuirii - 
moderată de Nicolae Țarălungă cu farmecul, competența și discursul său incitant, și la o masă 
pătrată concepută de Gina. Tratațiile pregătite de ea au fost la fel de fotografiate ca și proiectele. 
Locuințele premiate în cele 4 țări - Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia au stat alături de proiecte 
prezentate în BNA 2018. Tânărul arhitect Istvan BENEDEK, din Sf. Gheorghe, s-a bucurat de 
succes și a dat interviuri. Evenimentul va continua la Budapesta și se va extinde anul viitor, așa cum 
și-au propus participanții și organizatorii”.
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foto:		
arh.	Mircea	ȚIBULEAC

Răzvan	HATEA

de	Ana	DONȚU

INFO 2

Lansare de carte
expoziție de desen

Tiberiu Ricci
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În 27 martie a avut loc vernisajul expoziției de desen „Arhitect Tiberiu Ricci” și prezentarea cărții 
biografice „Amintiri. Arhitectul Tiberiu Ricci 1913-2000”. 

Pe pagina de facebook a Uniunii Arhitecților din România găsim o descriere a evenimentului: 
„TIBERIU RICCI - mare arhitect, profesor excepțional și arhitect-șef al Bucureștiului. Aseară, despre 
Tiberiu Ricci a vorbit profesorul academician Romeo BELEA, atât despre personalitatea complexă a 
arhitectului, cât și despre umorul profesorului și despre calitatea și complexitatea excepțională a 
proiectelor sale. S-a vorbit și despre condiția arhitectului-șef dintr-o vreme întunecată în care, însă, 
arhitectul-șef întâmpina șefi de stat precum Richard NIXON, Șahul Iranului, Fidel CASTRO. Cartea 
transcrisă după cele 24 de casete imprimate de arhitectul Tiberiu RICCI este oglinda unei epoci, nu 
numai biografia unei personalități excepționale a arhitecturii românești”.
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Dl arh. Alexandru Nicolae PANAITESCU

„La Casa Arhitecților din Calderon s-a mai petrecut un moment dedicat RECUPERĂRII 
REPERELOR, din programul inițiat de UAR. În prezența unei asistențe numeroase a fost 
omagiată, printr-o expoziție de desene, dar mai ales prin lansarea volumului «Amintiri», 
personalitatea lui Tiberiu Ricci (1913-2000), unul din arhitecții remarcabili din a doua jumătate 
a secolului trecut, autorul unor edificii de referință din București, dintre care sunt de amintit, în 
primul rând, Casa Radiodifuziunii, Sala Palatului și Complexul Televiziunii. Evenimentul a fost 
onorat de fiul arhitectului, domnul Mario Ricci, cel care s-a preocupat de alcătuirea volumului de 
amintiri ale lui Tiberiu Ricci și totodată a adus din colecția familiei desenele prezentate în 
expoziția organizată prin grija UAR”.
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Prof. dr. arh. Romeo BELEA

„... din acel moment omul din fața mea mi-a rămas un model de arhitect complex și complet (în 

tot cazul cel mai complex și complet pe care eu l-am cunoscut, direct sau indirect); stăpânea și 

coordona cu un bagaj bogat și complex de cunoștințe un colectiv format din celebrități ale 

momentului din toate disciplinele: Cișmigiu, Băilescu, Necșulea, Isel, Bărdeanu; o făcea cu mare 

lejeritate, cu siguranță, fără ezitări, într-o permanentă bună dispoziție, rezolva cu ușurință 

iminentele contradicții dintre diferitele specialități. Atunci am învățat cât de complexă este, de 

fapt, meseria aceasta de arhitect și că trebuie să învăț mereu... El a rămas însă pentru mine 

MENTORUL”.
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Dl Mario Ricci - fiul arhitectului
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foto&video:		
Lucian	MIHĂESCU
Răzvan	HATEA

INFO 3 de	Ana	DONȚU

Expoziție	Julius	Doppelreiter
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Ileana TUREANU, președintele UAR

„Când am început acest program acum un an, la 
inițiativa sucursalei noastre de la Târgu Jiu, i-am 
întrebat pe toți colegii profesori la universitate ce știu 
despre Doppelreiter. Nimeni nu știa nimic. Acum 
toată lumea îl cunoaște. Ieri a fost directorul adjunct 
de la Institutul Cultural Român și ne-a spus că duce 
expoziția la Viena, să afle și acolo lumea de el. Cred că 
avem una dintre cele mai frumoase expoziții, plus o 
carte și un CD - care e mult mai complet decât 
volumul”.

Olimpia BRATU, directorul Bibliotecii 
                                  Județene „Christian Tell”

„Cred că deja v-ați familiarizat cu ceea ce înseamnă 
arhitectura lui Doppelreiter. Aș vrea să vă explic de ce 
Biblioteca Județeană s-a implicat în acest proiect: 
pentru că instituția noastră funcționează în două 
dintre edificiile pe care Julius Doppelreiter le-a 
proiectat: Sediul Central situat pe Calea Eroilor și casa 
pictorului Iosif Keber care v-a intra anul acesta în 
restaurare”.

Expoziția de arhitectură „Julius Doppelreiter (1878-1954), arhitectul care a înnobilat Gorjul” a fost 
vernisată pe 4 aprilie, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, în prezența președintelui Uniunii 
Arhitecților din România, arh. Ileana TUREANU, și a echipei de la Târgu Jiu.

Arh. Mihai MAICOVSCHI, coordonatorul proiectului

„Proiectul în sine a pornit de la faptul că, în Târgu Jiu, 
colegii și prietenii care veneau în excursii remarcau 
casele foarte frumoase de pe Calea Eroilor, aceasta fiind 
Axa Brâncuși - legătura dintre cele două parcuri: Parcul 
Mesei Tăcerii și Parcul Coloanei. Toți remarcau 
simplitatea, eleganța și acuratețea lor și întrebau cine 
le-a proiectat. Noi știam că e arhitectul Doppelreiter, 
dar nu cunoșteam prea multe despre el. Drept care ne-
am propus să-l aducem în față și să-i restituim locul pe 
care îl merită. A fost o propunere pe care am făcut-o 
doamnei președinte și, chiar dacă eu sunt mai timid, 
elanul dumneaei l-a alimentat și pe al meu”.
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Mai multe aflați aici: https://we.tl/t-u9yfvm2jeR

https://we.tl/t-u9yfvm2jeR
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foto&video:		
Lucian	MIHĂESCU

de	Ana	DONȚUINFO 4
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Viziuni și concepte rezidențiale din România, Indonezia, Polonia, Serbia, Grecia, Spania, Italia, 
Monaco, Portugalia, China, Germania și Bulgaria au fost prezentate pe 11 aprilie la București în cadrul 
primei ediții Building Home – International Good Living Forum.
Building Home abordează standardele locuirii din multiple perspective, cu exemple concrete de buna 
practică, prezentări de proiecte rezidențiale și de soluții pentru creșterea calității spațiilor de locuit.
Printre partenerii principali ai evenimentului sunt nume cunoscute precum Alumil, Assa Abloy, Velux, 
Knauf Insulation și Alukönigstahl. Forumul a fost organizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din 
România (OAR), Patronatul Societăților din Construcții (PSC) și Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari 
din România (ADIRU).
Structura evenimentului a inclus conferințe specializate, sesiuni de workshop-uri și de business 
networking, expoziție tematică dedicată companiilor. 
Agenda evenimentului a fost structurată în 5 sesiuni.
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Șerban Țigănaș

Secretar General al Uniunii Internaționale a 
Arhitecților, Chairman. Dr. Arh. Șerban 
Țigănaș este Președinte al biroului de 
proiectare Dico și Țigănaș din Cluj-Napoca.
A moderat conferințele Building Home.

Bogdan Cosmin Ivan - Secretar General al 
Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din România – 
Urbanis, Speaker și Invitat. Bogdan Cosmin Ivan este 
Project Manager al Metalurgiei Park Residence, 
primul parc rezidențial din România.

„Se observă o creștere a plafonului legat de prima 
casă, care în acest moment este de circa 66000 euro și 
nu poate asigura decât o locuință modestă, dar 
urmărim majorarea acestui plafon, pentru că ne 
dorim ca oamenii să își permită o locuință mare, mai 
generoasă, care să asigure exact acest concept de 
Good Living”.
Link video: https://we.tl/t-jda6WPCTwI

Sesiune de dezbatere, cu focus pe sectorul rezidențial din România: calitatea și costul locuirii; strategia 
națională a locuirii; locuirea inteligentă; certificarea construcțiilor rezidențiale; locuințele verzi; 
finanțarea dezvoltărilor rezidențiale; ghiduri pentru dezvoltatori și cumpărători; soluții integrate de 
construcții. Au participat reprezentanți ai investitorilor, dezvoltatorilor, constructorilor, arhitecților și 
ai Ministerului Dezvoltării.

Sesiunea 1 – Casele în care locuim. 

Alexandru Găvozdea -  Președinte al 
Ordinului Arhitecților din România, Speaker 
și Invitat.

„Nevoia de a realiza un sistem de informație 
asupra posturilor vine să compenseze ceea ce, 
datorită dumneavoastră, la începutul anilor 
2000, era furnizat de un sistem de tarifare al 
serviciilor de arhitectură, chestiune care a fost 
eliminată, în virtutea aderării la Uniunea 
Europeană”. 

Link video: https://we.tl/t-Gi91g9ZeVZ

https://we.tl/t-jda6WPCTwI
https://we.tl/t-Gi91g9ZeVZ
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Cristian Romeo Erbașu  - Director General, Construcții Erbașu 
S.A., constructor și dezvoltator, Speaker și Invitat. Dr. Ing. Cristian 
Romeo Erbașu este coinvestitor și dezvoltator al ansamblului 
rezidențial Arbo Residence Mogoșoaia din București.
„În construcții, în următorii câțiva ani, problema cea mai mare nu 
va fi finanțarea, nu profitul, ci forța de muncă. Nici proiectarea nu 
trebuie omisă, dar în partea de execuție este necesar un număr 
mult mai mare de oameni. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că 
sunt 700 000 de români care lucrează în Vest, în domeniul 
construcțiilor și în domenii auxiliare, iar în românia au mai rămas 
300 000 de oameni, dintre care 200 000 sunt necalificați, iar pe 
măsură ce se califică, aceștia pleacă în Vest”. 
Link video: https://we.tl/t-yUfQxqAd09

George Stamate - Director, Departament clienți mari rezidențial și 
infrastructură, ARABESQUE. Speaker and Master Patner. George 
Stamate este absolvent al Facultății de Mecanică (Politehnica) din 
cadrul Universității din Galați. Având o experiență de peste 25 de ani 
în vânzări, acesta a intrat în echipa Arabesque în anul 2013.
„Vânzările pe care le facem către anumite depozite, vânzări foarte 
importante pentru noi, sunt la fel sau poate chiar mai bune față de 
constructorii mari către revânzători sau anumite depozite locale. Iar 
din depozitele locale, mai ales în regiunile rurale, pleacă în 
gospodării. Dacă discutăm, în general, de reabilitări, bineînțeles că e 
o zonă foarte importantă din activitatea noastră”
Link video: https://we.tl/t-XrL6F1BMtY

Dorin Beu - Președinte al Romania Green Building Council, 
Speaker și Invitat. Dr. Dorin Beu conduce RoGBC, asociație ce 
urmărește să creeze un model de dezvoltare exemplar pentru 
regiune, asigurându-se că mediul construit nu va pune în 
pericol generațiile viitoare, ci va fi o sursă de siguranță, 
sănătate, confort, inovare și oportunități economice.
„E frumos să vorbim despre clădiri verzi, dar care este măsura în 
care putem discuta despre o finanțare disponibilă pentru partea 
aceasta? Sigur că aici am putea pune problema unui împrumut 
care să fie mult mai responsabil. Vom avea și costuri de 
sănătate. Cum am ajuns să ne rupem practic de natură?” 
Link video: https://we.tl/t-idkQgjBSBX

Bogdan-Andrei Ghinea - Consilier evaluare-examinare la 
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, șef 
serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.
„Locuirea din punctul meu de vedere, precum și la nivel 
instituțional, așa cum este gândită și urmează a fi promovată, pe 
lângă locuința care este acel imobil despre care s-a vorbit că 
trebuie să fie spațios, mai înseamnă și acces la servicii, fie că 
vorbim de serviciile sociale, educaționale sau de sănătate, 
înseamnă acces la utilități, atât utilitățile publice, cât și cele de 
infrastructură, de drumuri, de transport, cu o mobilitate 
potrivită”. 
Link video: https://we.tl/t-RriId3A0jJ

https://we.tl/t-yUfQxqAd09
https://we.tl/t-XrL6F1BMtY
https://we.tl/t-idkQgjBSBX
https://we.tl/t-RriId3A0jJ
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Lukasz Kos - Autorul proiectului Cloud Villa, din Shanghai, 
premiat la New York, Speaker și Invitat.  Proiectul a câștigat Best 
of Year 2018, la categoria Urban House, în cadrul concursului 
realizat de Interior Design Magazine. Arh. Lukasz Kos este 
directorul biroului de arhitectură Kos Architects din Polonia, 
proiectele sale fiind recunoscute la nivel internațional, în 
America de Nord, Europa și Asia.
„În ceea ce privește locuirea în Polonia este dificil pentru mine de 
a exprima o părere, întrucât am locuit în trei țări, pe trei 
continente diferite. Ceea ce aș putea spune este că în piața 
imobiliară poloneză există o competiție acerbă”.
Link video: https://we.tl/t-1DLKtWBw4Y

Silvia Demeter-Lowe - Colaborator în cadrul 
proiectului inițiat în Transilvania, de Alteța Sa Regală 
Prințul Charles. Speaker și Invitat. Arh. Silvia Demeter-
Lowe a câștigat recunoașterea internațională pentru 
implicarea sa în cadrul proiectului care a urmărit să 
evidențieze importanța protejării mediului construit 
tradițional și, totodată, relevanța acestuia în contextul 
dezvoltării economiei locale și naționale.
„M-am întors în România după aproape 12 ani petrecuți 
în Marea Britanie, tocmai pentru patrimoniul construit. 
M-am întors sperând să pot contribui la dezvoltarea 
patrimoniul construit din orașul meu natal, de 
asemenea să pot să pun în aplicare lecțiile pe care le-am 
învățat prin reabilitarea clădirilor tradiționale istorice 
pentru a crea spații sănătoase, pentru a crea confortul 
necesar locuitorilor acestor clădiri”.
Link video: https://we.tl/t-fYLbgZRLUf

Ilinca Păun Constantinescu - Curatorul proiectului „Despre 
locuire. Locuirea colectivă între produs și proces". Speaker și 
Invitat. Dr. Arh. Ilinca Păun Constantinescu a coordonat proiectul 
din cadrul Bienalei Timișorene de Arhitectură BETA 2018.
„Aș vrea să enunț câteva lucruri importante pe care le-am 
(re)descoperit cu ocazia acestei expoziții, a acestei cercetări în care 
am fost implicată și care a deschis un cadru destul de familiar 
acestui moment, în sensul că, deși a fost o expoziție organizată de 
breasla de arhitecți, cu o echipă formată de ei în cea mai mare 
parte, ea și-a propus să prezinte această problematică foarte 
importantă, poate una dintre cele mai importante ale societății 
românești de azi, de a locui la bloc sau în colective”.
Link video: https://we.tl/t-IRvnGkBBeu

Sesiunea a prezentat case din Indonezia, Polonia, Serbia, Grecia, Spania, Italia, Monaco, Portugalia, 
China, Germania și Bulgaria, premiate recent la importante competiții internaționale.

Sesiunea 2 – Viziuni și concepte rezidențiale. 

https://we.tl/t-1DLKtWBw4Y
https://we.tl/t-fYLbgZRLUf
https://we.tl/t-IRvnGkBBeu
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Nadeshda Sokolova - Regional Architect, VELUX, 
Bulgaria, Speaker și Professional Partner. Arh. 
Nadeshda Sokolova a colaborat de-a lungul timpului 
cu o serie de birouri de arhitectură, precum Kister 
Scheithauer Gross, Atelier Serafimov Architects și LP 
Group, iar în anul 2016 s-a alăturat companiei 
VELUX.
„În Bulgaria accentul este pus pe cartierele 
rezidențiale, iar ceea ce este la modă acum este 
reprezentat de casele de familie”.
Link video: https://we.tl/t-5pIqlxgxJ7

Konstantinos Bakas - Autorul proiectului Residence in Ekali, 
din Grecia. Speaker și Invitat. Konstantinos Bakas este Chief 
Executive Officer al biroului de arhitectură Golden Ratio 
Collective Architecture, din Grecia. În cele peste 300 de proiecte 
realizate, în portofoliul Golden Ratio se regăsesc și proiecte 
rezidențiale și design interior pentru case. A studiat inginerie 
civilă la Universitatea Tehnică Națională din Atena, iar mai apoi 
a absolvit studiile în cadrul Universității Hellenic Open, pe 
Departamentul de Inginerie și Management al Proiectelor MSc.
„În Grecia putem observa fenomenul prin care oamenii încearcă 
să câștige bani de pe urma caselor lor, folosindu-se de turism. O 
casă este în acest fel o mare investiție. Cred că este un trend al 
ultimilor ani”.
Link video: https://we.tl/t-Q2eFLihw1y

Radu Moșteanu - Consultant tehnic, Knauf Insulation. 
Speaker and Professional Partner. Cu o experiență de peste 
30 de ani și o dezvoltare rapidă, Knauf Insulation este una 
dintre cele mai respectate companii internaționale din 
industria izolațiilor. Producător al unei game largi de 
materiale izolante, Knauf Insulation se poziționează strategic 
și oferă soluții pentru toate tipurile de aplicații.
„Din punct de vedere personal, perspectiva locuirii poate avea 
diferite aspecte în funcție de vârsta pe care o ai. Eu, spre 
exemplu, nu m-aș vedea locuind în afara orașului”. 
Link video: https://we.tl/t-b7IrXXhCo8

Revano Satria - Speaker și Invitat. A primit Medalia de Aur 
pentru proiectul rezidențial The Twist & Shout din 
Indonezia. Medalia a fost acordată în cadrul competiției A' 
Design Award 2017 – 2018, la categoria Architecture, 
Building and Structure Design. Revano Satria este arhitect și 
unul din fondatorii MSSM Associates, birou de design fondat 
în 2010, având sedii în Indonezia, Cipru, Liban și UK.
„În Indonezia este o situația foarte bună din punct de vedere 
economic pentru arhitecții tineri”.
Link video: https://we.tl/t-sAdNApWxQm

https://we.tl/t-5pIqlxgxJ7
https://we.tl/t-Q2eFLihw1y
https://we.tl/t-b7IrXXhCo8
https://we.tl/t-sAdNApWxQm
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Panos Repanas - Marketing Manager, ALUMIL 
ROM INDUSTRY. Speaker și Professional Partner. 
Panos Repanas a studiat Construcții Civile la 
Londra și a finalizat diverse proiecte din domeniul 
proiectării și construcțiilor, inclusiv proiecte 
rezidențiale de ultimă generație. În ultimii 7 ani, a 
fost responsabil pentru globalizarea activităților 
INTERNO DOORS by ALUMIL.
„Avem intențiile cele mai serioase în ceea ce 
privește construcția de case, vrem să fim folositori 
și să înțelegem cerințele pieței”.
Link video: https://we.tl/t-y1DhKrZri6

Rui Dinis - Autorul proiectului Cabo de Vila, 

câștigător al premiului ICONIC AWARDS 2017. 

Speaker și Invitat. Spaceworkers este un studio de 

design și arhitectură fondat în nordul Portugaliei, 

de către arhitecții Rui Dinis și Henrique Marques.

„Când vedem pentru prima oară locația pentru o 

casă, abordarea acestui loc ne inspiră ideea 

centrală a proiectului”. 

Stefan Rier - Autorul Casei Messner din Italia, 
premiul Architecture „Best of the Best” la Iconic Awards 
2018: Innovative Architecture. Speaker și Invitat. Arh. 
Stefan Rier este fondator și partener al biroului de 
arhitectură Noa* network of architecture, cu sedii în 
Italia și Germania.

„Locuiesc în partea de nord a Italiei și noi avem aceleași 
probleme pe care le are Grecia și Spania. Turismul 
aduce foarte mulți oameni în această zonă și prețurile 
cresc constant”.

Benjamin Iborra Wicksteed - Autorul proiectului Can 
Llimona, câștigător la categoria Rezidențial, în cadrul IDA 
2017. Speaker și Invitat. Pe lângă premiul primit în cadrul 
International Design Awards 2017, acesta a câștigat și Best 
Architects Awards 17. Arh. Benjamin Iborra Wicksteed este 
cofondator și partener al studioului Mesura Partners in 
Architecture, din Spania.
„Eu o să prezint situația din Spania, deoarece simt că acolo 
am petrecut mai mult timp. Avem multe probleme în ceea ce 
privește turismul. Oamenii ca mine, care locuiesc în 
Barcelona, nu pot să cumpere o casă iar chiriile devin din ce în 
ce mai scumpe”. 
Link video: https://we.tl/t-eSSiW6LYyu

https://we.tl/t-y1DhKrZri6
https://we.tl/t-eSSiW6LYyu
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Radu Teacă - Autorul proiectului Imobil de locuințe pe strada 
Louis Blanc, câștigător al Bienalei Naționale de Arhitectură 2018. 
Speaker și Invitat. În cadrul concursului organizat de Uniunea 
Arhitecților din România, proiectul rezidențial a câștigat premiul 
categoriei Arhitectura rezidențială. Arh. Radu Teacă este 
directorul biroului de arhitectură Artline.
„O locuință unifamilială situată într-o zonă protejată, una dintre 
cele mai căutate zone rezidențiale din București, chiar în spatele 
clădirii guvernului, proiectul și-a propus să aibă o expresivitate 
cât mai neutră, minimalista, care să nu concureze cu imobilele din 
zonă, multe dintre dintre ele fiind vechi și cu valoare arhitecturală 
deosebită”.

Michal Tichy - Residential & SDL Business 

Development Manager pentru Europa de Est, Assa 

Abloy. Speaker și Professional Partner. Michal 

Tichy are peste 15 ani  de experiență în 

managementul produselor și peste 5 ani de 

experiență în dezvoltarea afacerilor la nivel 

internațional, în sectorul retail și ecommerce.

„Sustenabilitatea este un factor cheie de-a lungul 

lanțului de valori ASSA ABLOY; este un element 

important în domeniul inovării, aprovizionării, 

producției și dezvoltării angajaților”.

Jelena Mitov - Autorul proiectului Rilak House, 
nominalizat în cadrul BIG SEE Interior Design 
Award 2018, la categoria Residential Interior. 
Speaker și Invitat. Arh. Jelena Mitov este cofondator 
al biroului de arhitectură Modelart Arhitekti din 
Serbia, scopul său final fiind oferirea de soluții 
inovatoare și unice, diferite de formele standard și 
modelele convenționale.
„Rilak family residence din Alibunar, Serbia, a fost 
proiectată ca o casă de vacanță, echipată complet 
pentru o ședere mai îndelungată a unei familii de 
patru persoane”.

Sesiunea a prezentat case din România semnate de arhitecți cunoscuți, proiecte distinse la concursurile 
naționale de arhitectură: Imobil de locuințe pe strada Louis Blanc; Casa Plutitoare etc.

Sesiunea 3 – Case din România 
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Răzvan Bârsan - Câștigatorul premiului pentru 
Arhitectura Rezidențială la Internațional World Architecture 
Community Awards. Speaker și Invitat. Biroul de arhitectură 
Razvan Barsan + Partners, fondat de arh. Răzvan Bârsan, a 
câștigat premiului internațional World Architecture 
Community Awards, la categoria Designed, în cadrul 
edițiilor 2010, 2011, 2018 și 2019.
„Next House captivează privirea cu o fațadă interesantă, 
volumetrii jucăușe și o varietate a finisajelor exterioare. 
Această construcție modern-contemporană se adaptează 
atât anturajului urban, cât și peisajului natural”.

Ina Elena Stoian - Autorul proiectului Locuințe E+MS, 

nominalizat în cadrul Anualei de Arhitectură București 2017, la 

categoria Arhitectura locuinței. Speaker și Invitat. Arh. Ina Elena 

Stoian este fondatorul biroului de arhitectură Ina Stoian Atelier 

Proiectare, având o experiență de peste 10 ani în domeniu.
„Proiectul a reinterpretat modul de viață a trei generații ce împart 

același sit în cadrul unui parcele a cărei structura tradițională a 

fost schimbata, prin unirea a 2 terenuri. Propunerea orientării 

celor doua locuințe spre o curte comună a pornit discuția celei mai 

bune amplasări a acestora si definirea unor spatii private si a 

altora semi-private”.

Silvia Coman - Speaker și Invitat. Proiectul Locuința 
plutitoare DOC este o modalitate inovativă de locuire, fiind o 
casă mobilă, multifuncțională. Proiectul realizat în Călărași, 
România, a fost nominalizat în cadrul BIG Architecture Festival 
2019, în Slovenia. Arh. Silvia Coman este unul dintre fondatorii 
și principalii arhitecți ai biroului de arhitectură, Lime Studio.
„Doc – locuința temporară pe apă, intersectează tipologia unei 
case compacte, ce are un impact redus asupra locului, cu 
specificul unui amplasament unic: brațul Borcea. Locul și 
dorința unui nou tip de locuire, o casa plutitoare, mobilă. 
Aceasta are o funcțiune dublă, ceea ce a impus condiții speciale 
pentru construcție”.

Raluca Vișinescu - Autorul proiectului Măgura Holiday 
House, câștigător la categoria Arhitectura locuinței, în cadrul 
Anualei de Arhitectură București 2018. Speaker și Invitat. 
Proiectul a fost nominalizat la Bienala Națională de 
Arhitectură 2018 și în cadrul competiției BIG SEE Wood 
Design Award 2018 din Slovenia. Arh. Raluca Vișinescu este 
fondatorul biroului de arhitectură Bloc Office din România.
„Favorizată de un peisaj excepțional și o amplasare sigură 
pentru construit, ideea acestui proiect s-a subordonat 
ambelor aspecte: casa este deschisă peisajului, în timp ce 
arhitectura rămâne minimalistă și păstrează geometria și 
materialele construcțiilor tradiționale locale”.
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Mihai Toader-Pasti - Speaker și Invitat. Mihai Toader-Pasti 
este manager general și cofondator al proiectul EFdeN, înființat 
în anul 2013. Acesta face parte din povestea Solar Decathlon – 
cea mai importantă competiție internațională pentru case verzi 
și inteligente din anul 2010, fiind implicat încă din etapa de 
calificare a PRISPA, prima echipă din România calificată în 
concurs. Casa solară EFdeN Signature a câștigat locul al patrulea 
în cadrul competiției internaționale Solar Decathlon 2018
„De ce EFdeN? De la funcția matematică f(n), pentru că noi 
proiectăm și construim în funcție de natură. În ultimii doi ani, o 
echipă extraordinară de tineri a depus niște eforturi 
supraomenești pentru a construi casa EFdeN Signature”.

Attila Beer - Administrator al ALUKÖNIGSTAHL. 
Speaker și Professional Partner. Attila Beer are mai 
mult de 25 de ani de experiență în domeniul sistemelor 
arhitecturale. În anul 1993 și-a început activitatea în 
cadrul Alukönigstahl, iar din 1995 este administrator 
al filialei din România, fiind întotdeauna angajat în 
dezvoltarea continuă a companiei.
„Împreună cu rețeaua sa de parteneri formată din 
arhitecți, proiectanți, fasadieri și investitori, 
ALUKÖNIGSTAHL realizează anvelopante pentru 
clădiri care răspund celor mai mari exigențe privind 
energia, designul și confortul. Produse specifice 
grupelor țintă fac posibile soluții arhitecturale pentru 
clădiri noi și pentru modernizări, care corespund 
tuturor cerințelor”.

Andreea Comșa - Proiectul rezidențial 102 The 
Address  a  primit  dist incț ia  Best  Residential 
Development Romania. Andreea Comșa este fondator și 
CEO al Premier Estate Management –  compania de 
consultanță responsabilă de ansamblul rezidențial 
premiat în anul 2018 în cadrul International Property 
Awards.

„Modernitatea este cuvântul cheie care descrie acest 
proiect și deschide drumul spre un concept total deosebit 
din punct de vedere al calității și stilului de viață urban”.

Sesiune dedicată ansamblurilor rezidențiale reprezentative din România: Primul Parc Rezidențial – 
Metalurgiei Park; Vox Vertical Village – „o comunitate verticală”, din Timișoara; Wings din Cluj-
Napoca; „102 The Address”, din București.

Sesiunea 4 – Dezvoltări rezidențiale din România.  
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Dorin Bob - CEO, Studium Green. Speaker și Partener. Dorin 
Bob are o experiență de peste 15 ani în domeniul dezvoltărilor 
imobiliare. Studium Green este membru Romania Green 
Building Council încă din 2012, fiind prima companie din 
România care a proiectat, construit și operat clădiri rezidențiale 
conform standardelor BREEAM, GREEN HOMES și EDGE.
„Proiectele sunt unele foarte complexe, care au în vedere, pe 
lângă eficiența energetică și protecția mediului, oportunitățile pe 
care le oferă locatarilor în afara spațiului de locuit –  posibilitatea 
de a face parte din comunități în care acasă înseamnă mai mult 
decât locul în care mănânci și dormi, înseamnă un stil de viață 
modern, bazat pe prietenia celor cu care împarți spațiul locativ”.

Bogdan Iliescu - Associate Director Residential în cadrul 

Crosspoint Real Estate România. Speaker și Invitat.  Bogdan Iliescu 

are o experiență de peste 12 ani  în domeniul imobiliar, cu accent pe 

sectorul rezidențial, fiind implicat în proiecte la scară largă și în 

proiecte rezidențiale de lux.

Vlad Vela  -  Vox Vertical Village este „primul oraș vertical” 
din România. Proiectul demarat în Timișoara în 2018 este 
singura dezvoltare rezidențială din România care va fi 
certificată BREEAM Excellent. Vlad Vela este Director 
General al Vox Property Group.

„Vox Vertical Village prezintă o colecție de 120 de 
apartamente contemporane, cu un concept unic, dispuse pe 
10 nivele, în Timișoara. Terasele impozante se integrează 
perfect cu spațiile interioare și creează un mediu unic, 
alimentat de lumină, unde predomină natura și bunăstarea”.

Fondată în 1864, John Taylor este una dintre cele mai importante companii imobiliare de lux din lume. 
Aceasta deține un portofoliu de 16 miliarde de euro și operează în prezent în peste 25 de locații world-
class. Masterclass-ul este despre cum poți crește valoarea unei proprietăți cu ajutorul arhitecturii și a 
noilor tehnologii.

Sesiunea 5 – Masterclass  John Taylor 

                   – Luxury Real Estate din Monaco

Gurol Gurses - Nominalizat la Best European Luxury Property 

Real Estate Company Award 2019. Speaker și Invitat. Gurol Gurses 

este fondator și International Real Estate Consultant la Keyholders 

International Property Group din UK, companie care se ocupă de 

proprietăți și investiții rezidențiale în Portugalia, Grecia și Turcia.
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Building Home este un concept creat de BORO PR & COMMUNICATION, agenție înființată în anul 2015 
la Iași, care a realizat până în prezent peste 40 de proiecte de comunicare și evenimente internaționale 
de mari dimensiuni pentru educație, sănătate, agricultură, ospitalitate și real estate, proiecte care au 
reunit împreună peste 10000 de profesioniști din 45 de țări. În martie 2018, proiectul School + Hospital a 
fost selectat de către Administrația Prezidențială în programul oficial „România la Centenar”. Recent 
agenția a primit Premiul de Excelență al Secțiunii Evenimente în cadrul Galei Romanian PR Award 
2018, pentru proiectul Romanian Hand Hygiene Days. Următoarele proiecte din 2019, pe lângă Building 
Home – International Good Living Forum (aprilie), sunt  Întâlnirea Europeană a Medicilor de Famillie 
UEMO (mai), FORO – International Forum for Reputation in Hospitality (iunie), ROHO – Romanian 
Hospital Convention (septembrie), DEVO – Forumul Internațional al Marilor Dezvoltatori (octombrie), 
RALF – Romanian Agriculture Leadesrhip Forum (noiembrie) și Romanian Healthcare Awards 
(decembrie). 
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Clădirea	care	își	schimbă	forma	în	funcție	
de	nevoile	utilizatorilor,	gata	dupa	11	ani

P R I M I M

de la cititori

O noua cladire emblematica a fost finalizata in Hudson Yards, cel mai mare 

proiect privat de dezvoltare imobiliara din Statele Unite.

Situat in vestul New Yorkului, The Shed este un hibrid care functioneaza atat ca 

muzeu, cat si ca spatiu pentru spectacole, fiind prima cladire a orasului care isi 

schimba forma, gratie unui colosal acoperis mobil care poate fi extins deasupra 

unei curti adiacente, numita The McCourt.
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Cladirea, care a costat nu mai putin de jumatate de miliard de dolari si care se 

invecineaza cu mult criticatul Vas al lui Thomas Heatherwick, monument deschis la 

randul sau recent publicului, isi poate dubla perimetrul interior in doar cinci minute.

Proiectata de firmele Diller Scofidio + Renfro si Rockwell Group, se remarca 

indeosebi prin acoperisul sau, descris ca fiind "un invelis exterior telescopic", care 

afiseaza o structura diagrid din otel acoperita cu panouri translucide din ETFE 

(ethylene tetrafluoroethylene) - un material usor, rezistent, care are proprietatile 

termice ale sticlei, desi cantareste mult mai putin decat aceasta.

La interior, senzatia de spatiu este amplificata de absenta stalpilor de sustinere 

vizibili si de peretii cortina.

Ideea de baza din spatele proiectului este flexibilitatea, posibilitatea ca cladirea sa 

se transforme in functie de nevoile si de cerintele artistilor care folosesc spatiul.

„Cladirea trebuia sa fie flexibila, atat de flexibila incat sa-si poata schimba chiar si 

dimensiunea, la cerere. Un nou grup de artisti va veni si va gasi noi modalitati de a 

utiliza cladirea, pe care noi nici nu ni le-am imaginat. Artele sunt izolate in New 

York: arte vizuale, arte ale spectacolului, dans, teatru, muzica. Nu asa gandesc 

astazi artistii. Dar maine? Cum vor gandi peste un deceniu, peste doua decenii, 

peste trei decenii? Singurul raspuns este ca nu putem sti", spune Elizabeth Diller, 

de la Diller Scofidio + Renfro, arhitecta-sefa a proiectului. 
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In mintea arhitectei, care a propus ideea pentru The Shed in urma cu 11 ani in urma 

unei provocari lansate de Michael Bloomberg, primarul de la acea vreme al New 

Yorkului, cladirea este un proiect de tip "work-in-progress" perpetuu.

Fiecare element al cladirii a fost conceput in asa fel incat sa poate expune orice 

forma de arta, de la pictura la spectacole si la instalatii avangardiste de mare 

amploare. Diller o compara cu un cutit elvetian.

Arhitecta a preluat ideea de „arhitectura ca infrastructura" de la proiectul Fun 

Palace al arhitectului britanic Cedric Price pentru o cladire care isi schimba forma 

in functie de modul in care oamenii interactioneaza cu ea, propus in anii 1960, dar 

care nu a fost realizat niciodata. De aici s-au inspirat si arhitectii Richard Rogers si 

Renzo Piano pentru Centrul Georges Pompidou, deschis in anul 1977 in Paris.

Noul cartier newyorkez Hudson Yards, vazut de multi ca un teren de joaca al 

miliardarilor si comparat chiar cu o geanta matlasata Chanel, care va gazdui in 

curand si Edge, cea mai inalta punte de observatie din emisfera vestica, a fost 

inaugurat in martie 2019, fiind amplu criticat pentru caracterul sau exclusivist. Ca 

institutie culturala publica deschisa tuturor, The Shed ar putea a imbuna putin 

opinia publica vizavi de proiect.

Aici puteți urmări un clip despre clădire: https://youtu.be/eZSc6HvXw-8

https://youtu.be/eZSc6HvXw-8
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Povestea	statuilor	de	pe	Universitatea	București

P R I M I M

de la cititori

V-ați întrebat vreodată cine se află în spatele unor minunate lucrări de artă din 

București? Sau cine a fost modelul, muza, ce gânduri avea ea, în momentul în care 

artistul încerca să eternizeze clipa, ideea, zborul? 

Care dintre dumneavoastră, trecând prin fața Universității, nu s-a oprit, fie și pentru 

o clipă, să admire cele patru statui de pe frontispiciu: Dreptul, Filosofia, Știința și 

Arta? Patru statui privesc forfota de jos, cu ochii înguști și parcă vii. Ele au văzut și 

au trăit o fărâmă din istoria Bucureștiului: gărzi legionare cu brațele drepte 

întreptate spre cer, comuniști dârji, agitând niște portrete, pionieri, uteciști, 

revoluționari decembriști murind. 

de la Edith STEFANESCU 



P r im im	 d e	 l a	 c i t i t o r i

		44			

Fiica… statuilor 

Puțini știu că aceste mărturii din piatră, ale unui trecut nu chiar atât de îndepărtat, 

au ieșit din mâinile unui mare artist: Emil Wilhelm Becker, sculptorul Casei Regale. 

Ca model, a slujit chiar fiica lui, Else, o frumusețe nordică, diafană.

Azi, artistul este pe nedrept uitat și o mare 

parte din lucrările lui au rămas nesemnate, o 

pedeapsă dată de comuniști pentru că a avut 

”neobrăzarea” să fie sculptorul casei regale! 

Singurii care s-au luptat pentru reabilitarea 

și recunoașterea maestrului au fost nepoata 

lui, Rodica Filip von Becker și fiul acesteia, 

Șerban. 

Moștenitoarea, Rodica, seamăna ca două 

picături de apă cu statuile. Avea aceleași 

trăsături fine, dar ferme. ”De multe ori, trec pe 

sub cariatidele acestea și mi se face dor de 

mama, ne-a mărturisit doamna Rodica von 

Becker. Îmi amintesc și de bunicul, Opapa, 

cum îi spuneam noi, ai casei. A fost un om cu 

totul special, deosebit. Minunat. 

Parcă îl văd cum lucra în atelierul de 

pe strada Bateriilor, plin de ciment, 

praf de piatră, cu degetele albe-albe. 

Stătea ore în șir închis acolo, 

ciocănea, șlefuia, finisa. Eu eram 

mică, mă jucam uneori pe lângă el și 

mă întreba: îți place Rodicuța?”

Un artist uitat pe nedrept 

Emil von Becker a creat de-a lungul 

a n i l o r  n u m e r o a s e  l u c r ă r i 

spectaculoase: monumente publice, 

funerare, statui, clădiri publice, 

private, cu sculpturi ornamentale, 

busturi, cavouri, grădini publice sau 

p a r t i c u l a r e ,  m e d a l i s t i c ă , 

numismatică, măști  mor tuare, 

realizate în atelierul din strada 

Bateriilor nr. 50. 
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O capodoperă semnată Becker este ”Mormântul Eroului Necunoscut”, închinată 

memoriei celor căzuți în Primul Război Mondial și expusă în parcul Carol. Pe vremea 

lui Gheorghiu-Dej, lucrarea a fost mutată la Mărășești pentru a nu concura cu 

mausoleul eroilor comuniști. Și-a reluat locul în Parcul Carol abia în 1990.

În 1922, Becker a realizat o altă 

operă monumentală: „Clopotul 

încoronării” de la Alba-Iulia, un 

uriaș cu sunet clar, care a bătut 

pentru prima dată la încoronarea 

Regelui Ferdinand I și a Reginei 

Maria, primii regi ai României 

Mari. Artistul a făcut peste 130 

de lucrări, medalii și plachete pe 

teme istorice, culturale sau 

militare, fiind și membru al 

S o c i e t ă ț i i  N u m i s m a t i c e 

Române. Impresionantă este 

colecția de măști mortuare. 

Becker a făcut mulaje după 

f i g u r i l e  u n o r  m a r c a n t e 

personalități ale vremii: I.C. 

Brătianu, Take Ionescu, O. Goga, 

I .G .  Duca ,  Re g ina  Mar ia , 

Patriarhul Miron Cristea, apoi a 

creat măști mortuare. A ridicat 

monumente funerare de o 

deosebită frumusețe: pentru 

Emil Lahovary, la cimitirul Bellu 

sau pentru Take Ionescu, la 

mănăstirea Sinaia. 

Frontonul  care decorează 

clădirea Camerei Române de 

Comerț, reprezenând Industria 

și pe Hermes- zeul comerțului, sculpturile exterioare și interioare ale Muzeului G. 

Enescu, vila Minovici și cele din parcul ei sau lucrările ornamentale ale fostei Bănci 

Marmorosch-Blank, tot de el sunt realizate. Becker și-a pus ”amprenta” și pe fațada 

Primăriei “de verde” din sectorul 1, pe clădirea Primariei Capitalei, a Catedralei din 

Cluj, a Palatului de Justiție din Ploiești. 

Dar poate cea mai importantă lucrare a artistului este Mausoleul de la Mărășești. În 

anul 1924, Becker a realizat toate sculpturile din capelă și interiorul criptei. 

Monumentul a fost ridicat din inițiativa principesei Alexandrina Cantacuzino. O 

lucrare cu o adâncă semnificație istorică și națională este sarcofagul cu pământ 

românesc, aflat în mausoleul ridicat în memoria aliaților care au luptat împreună în 

Primul Război Mondial: Interallie de Cointe-Liege, în Belgia. Sarcofagul are pe 

capac o spadă de bronz, gravată cu cei doi ”F” de la Ferdinand. Sculptorul a creat și 

două medalii, reprezentând monumentele și pe cei doi regi: Leopold al III-lea al 

Belgiei si Carol al II-lea. 
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Monumentul „Avântul Țării” nu are…autor nici în ziua de azi 

Rădăcinile familiei străvechi Becker se pierd în Germania secolului XVII. Filip 

Becker, străbunul lui Emil, a fost un faimos gravor. La un moment dat, acesta a fost 

rugat de țarul Rusiei, Petru cel Mare, să facă niște bijuterii pentru familia sa. 

Urmașul lui Filip, August Becker, era, la rândul lui, un renumit gravor și modelator în 

metal. El a venit în România la 1875, chemat de regele Carol I pentru a restaura 

ornamentele de plumb ale Mănăstirii Curtea de Argeș. Viitorul sculptor al Casei 

Regale, Emil Wilhem August von Becker, era fiul lui August Becker. S-a născut la 

data de 7 iulie 1881, în suburbia Manea Brutaru (azi Calea Griviței). Tânărul 

urmează cursurile Școlii Germane evanghelice din București, apoi devine elev al 

maestrului Ion Georgescu, directorul Școlii de Belle-Arte, părintele sculpturii 

moderne românești. În 1900, Emil W. A. Becker realizează catapeteasma 

pavilionului românesc la expoziția internațională de la Paris. Din 1904 studiază la 

Institutul Regal de Arte din Munchen. Fiind un student eminent numele său a fost 

gravat pe placa de onoare, conform tradiției instituției.

În 1921 ridică monumentul ”Avântul 

Țării” vizibil și astăzi în Piața Walter 

Mărăcineanu din București (la intrarea în 

Cișmigiu, dinspre Sala Palatului). 

Lucrarea a fost construită în cinstea 

eroilor căzuți la datorie în campania din 

1913. La bază, sculptura înfățișa 

trecerea românilor peste Dunăre în 

Bulgaria. Basoreliefurile însă, au fost 

șterse de comuniști. Și în ziua de azi, 

numele lui Becker nu se află pe lucrarea 

respectivă. 

O familie de militari 

Sculptorul a avut o fiică, Else. O iubea ca 

pe ochii din cap și, de multe ori, era muza 

lui. Fata a urmat Cursurile pensionului de 

călugărițe Sfânta Maria, de pe Pitar Moș, 

(azi Facultatea de Limbi Străine din 

cadrul Universității București). Acolo a 

deprins arta picturii, participând la 

expoziții anuale, pentru a-i ajuta, pe 

săraci, cu banii primiți. În 1935 s-a 

căsătorit cu ofițerul de geniu Stelian 

Șerbănescu, mariaj care a trebuit „să 

aștepte” aproape patru ani. De ce? 

Pentru că maestrul Becker nu avea banii necesari pentru nuntă. Abia mai târziu a 

obținut sumă multvisată, când liberalii i-au plătit „comanda”, adică cele patru muze 

de pe fațada Universității București, creații pentru care Else Becker chiar a pozat. 

Ajuns colonel, în anii celui de-al Doilea Război Mondial, soțul Elsei Becker e 

disponibilizat de comuniști în 1948, la 39 de ani, fiind obligat să se pensioneze. 
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Soții Șerbănescu și Else Becker au avut o fată, pe nume Apolonia Paraschiva 

Rodica von Becker, născută la 14 octombrie 1935, botezată de Apolonia Gagel 

(familia Gagel era proprietara fabricii de panificație Otto Gagel, azi dispărută). 

„Suntem muritori de foame!” 

Emil W. A. Becker a plecat dintre cei vii în 1952, trist, dezamăgit, sufocat de o 

lume nouă și prea rea pentru sufletul lui. Implantul comunismului, în țărișoara 

cu formă de pumn, a distrus aproape orice urmă de viață din trupul marelui om 

de cultură. Târziu de tot, sculptorul, prietenul regilor și al miniștrilor, cel care 

a fost unul dintre membrii fondatori, președinte și vicepreședinte al 

Sindicatului Artelor Frumoase, a primit și el, în sfârșit, o pensie de la statul 

român. 

Iată un fragment dintr-un memoriu înaintat Sindicatului Artelor Frumoase și al 

Fondului Plastic: „Acum fiind de 69 de ani, dăunat de război, neavând nici un 

venit de nicăieri, rog să binevoiți a urgenta pensionarea mea, căci nu am cu ce 

trăi cu soția, suntem muritori de foame.” 

Sculptorul Casei regale s-a bucurat de pensia comunistă doar un an de zile. 

Apoi a murit, lăsând în urmă o rană deschisă și o operă care încă dăinuie. Și nu 

de puține ori lucrările semnate Becker au fost trecute cu „autor necunoscut” 

sau atribuite altor artiști. 

Criticul Petre Oprea spunea despre maestrul Becker: „Prin aceste reușite, 

Emil W. Becker își înscrie numele printre artiștii valoroși ai timpului, iar opera 

lui ar trebui depistată și prezentată la adevărata ei valoare artistică în cadrul 

sculpturii românesti din prima jumătate a secolului XX.” 

Mulțumim doamnei Rodica Filip von Becker și istoricului Adrian Majuru pentru 

sprijinul acordat la realizarea acestui material. 

Expl. foto: 

1. Portretul artistului. 

2. Else Becker și soțul ei ofițerul de Geniu, Stelian Șerbănescu. 

3. Copiile lui Else înainte de a fi ridicate pe Universitate. 

4. În timpul lucrului la „Avântul țării” (azi în Piața Walter Mărăcineanu). 

Autori: 

Dana Fodor 

Răzvan Mateescu



VIEȚILE ASCUNSE ALE ORAȘULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI ARHITECTURĂ

MONUMENT  ȘI  MOMENT  ISTORIC 
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,

text:
arh. Dorin BOILĂ

În Săptămâna Mare dinaintea Paștilor 
catolice din acest an, incendiul care a distrus 
acoperișul milenar al Catedralei Notre Dame 
de Paris a adus în prim plan, pentru toate 
categoriile de public, problemele esențiale 
care se leagă de existența unui monument 
arhitectonic: aspectele spirituale și 
aspectele materiale, intersectate într-un 
ansamblu unic pentru fiecare loc și 
comunitate umană.

tehnoredactare: 
Ana DONȚU
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Ceea	ce	pentru	specialiști	și	pentru	oamenii	bisericii	este	binecunoscut,	pentru	cei	mai	mulți	dintre	

locuitorii	orașelor	sau,	mai	nou,	„cetățenii	lumii	internaute”,	aceste	lucruri	sunt	o	necunoscută,	pentru	

că	orientarea	educației	 ın̂	 școlile	de	stat,	apoi	 și	 ın̂	 familia	contemporană	dezagregată,	este	tot	mai	

depărtată	de	fundamentele	moralei	creștine	!	Este	momentul	să	ne	aplecăm,	din	nou,	asupra	acestor	

valori,	cumulate	ın̂	monumentele	noastre	istorice	–	gloria	patrimoniului	european	!

A	–	Aspectele	spirituale

Monumentele	religioase	sunt	jaloanele	acelei	istorii	culturale	a	Europei	prin	care	s-au	construit,	ın̂tr-un	

efort	astăzi	aproape	desconsiderat,	societăți	umane	stabile,	sustenabile	ecologic,	cu	toate	conflictele	

dintre	ele,	culminând	cu	războaiele	civile	devenite	mondiale	ın̂	sec.	XX.

-	 Tocmai	ın̂	luptă	neın̂cetată	cu	demonii	distrugerii	și	decăderii	spirituale,	Biserica	s-a	dovedit	

depozitara	 celor	mai	 avansate	 experiențe	 spirituale	umane,	 singura	 instituție	 care	 a	 putut	 sprijini	

efortul	omului	de	a	se	perfecționa,	de	a	putea	ajunge	la	un	dialog	cu	Creatorul	său	și	al	lumii.	Dialog	

probat	de	impresionanta	galerie	de	Sfinți	creștini,	cu	urme	păstrate	și	ın̂	Catedrala	Notre	Dame.	

-	 Majoritatea	monumentelor	ridicate	și	păstrate	ın̂	zona	europeană	sunt	și	o	mărturie	de	credință,	

pentru	că	numai	acest	efort	interior	asumat,	această	disciplinare	a	simțurilor	ın̂tru	progres	spiritual,	au	

putut	motiva	efortul	grandios,	de	neın̂țeles	astăzi,	al	unor	comunități	de	câteva	sute	de	familii,	care	au	

ridicat	catedralele	Evului	Mediu	Creștin,	o	perioadă	a	Luminii	și	victoriilor	contra	marilor	obstacole	ın̂	

ridicarea	 societății	 !	 	 Spre	 deosebire	 de	 tot	 ce	 proclamă	 istoria	 ateistă	 și	 fals-umanistă	 de	 azi,	

Renașterea	europeană,	instituțiile	non-religioase,	confiscate	de	neo-păgânismul	modern	(ajuns	acum	

pe	culmi	de	abjecție,	 tolerată	oficial...)	s-au	creeat	 tot	prin	efortul	acelei	societăți	creștine	din	Evul	

timpuriu,	mai	tolerante	decât	orice	birocrație	contemporană	!

-	 Un	aspect	esențial	ın̂	acest	context	este	asigurarea	Identității	–	locale,	etnice,	naționale	–	care	a	

fost	 posibilă	 numai	 prin	 evoluția	 Creștinătății	 europene,	 ı̂n	 sensul	 acelei	 coerențe	 durabile	 a	

organismului	social,	care	a	crescut	la	adăpostul	marilor	catedrale,	al	cetăților	și	orașelor	fortificate,	al	

tezaurelor	de	cultură	și	credință	segregate	ın̂	milenii	!

-	 Iată	o	poziție	direct	legată	de	incendiul	de	la	Notre	Dame	de	Paris,	a	unui	credincios	catolic	din	

Marea	Britanie,	C.C.	Pecknold:

„Ne	cutremurăm	pentru	că	știm	că,	de	secole,	lumea	a	redus	moștenirea	creștină,	a	secătuit	bogăția	

culturală	a	Credinței	ın̂tr-o	decadență	extravagantă	și	risipitoare.

	Hillaire	Belloc	a	scris	odată:	„Europa	se	va	ın̂toarce	la	Credință	sau	va	pieri”.	Se	pare	că	am	ajuns	ın̂	final	

la	sacramentul	central	al	unei	astfel	de	alegeri...Cea	mai	mare	comoară	nu	este	Catedrala	ın̂	sine,	ci	

Credința	care	a	construit-o	–	Credința	este	cea	care	 face	Catedrala,	 și	asta	ne	produce	admirație	 și	

ın̂chinare	lui	Dumnezeu.

Același	 tip	de	om	care	ar	putea	reconstrui	Notre	Dame	de	Paris,	ar	putea	reconstrui	civilizația	din	

uriașul	crucifix	de	tăciuni	și	cenușa	ruinei	noastre	culturale.	Dacă	Franța	ıș̂i	poate	regăsi	Credința,	poate	

reconstrui	și	Catedrala.	Dar	numai	prin	harul	lui	Dumnezeu,	prin	relicva	Coroanei	de	spini	și	câteva	

foarte	mari	miracole,	Franța	se	poate	ın̂toarce	la	Credința	și	la	religia	care	cultivă	cu	adevărat	cultura	

care	merită	reconstruită.	Ceea	ce	ar	trebui	să	ne	cutremure	este	că	pentru	a	reconstrui	cu	adevărat	

Notre	Dame	va	trebui	să	devenim	acel	tip	de	oameni	care	au	construit-o	la	vremea	ei.”	(Catholic	Herald	).
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B	–	Aspectele	materiale

Acest	tragic	eveniment,	probabil	nu	ın̂tâmplător	petrecut	ın̂tr-o	Săptămână	a	patimilor,	a	pus	pe	tapet	și	

toate	aspectele	strict	materiale	legate	de	viața	prezentă	a	unui	monument	istoric.	Cele	despre	care	

specialiștii	avertizează	tot	mereu	și	care	par	societății	desacralizate,	deci	dezagregate	moral,	a	nu	avea	

importanță,	pentru	că	unora,	faptul	de	a	fi	parte	a	unui	organism	coerent	social-economic-cultural,	li	se	

pare	un	adevărat	atentat	la	„libertatea”	lor,neapărat	ca	un	drept	–	și	fără	obligații...

-	 Este	vorba	ın̂	primul	rând	despre	„substanța	istorică”	–	ın̂	acest	caz,	lemnul	din	pădurea	de	stejar	

care	s-a	născut	pe	vremea	lui	Carol	Cel	Mare	(sec.VIII)	și	a	fost	recoltat	pentru	șarpanta	Catedralei	ın̂	sec.	

XII.	E	ca	ın̂	cunoscuta	aserțiune	că	ın̂	zilele	noastre	nu	poți	construi	o	casă	veche	de	500	de	ani,	nici	

măcar	 de	 50	 de	 ani	 !	 Pentru	 a	 nu	mai	 aminti	 de	 imposibilitatea	 de	 a	 rotunji	 valoarea	 respectivei	

construcții	cu	un	strat	de	evenimente	(culturale-istorice-sociale)	care	să	fi	avut	loc	ın̂	spațiile	ei	și	care	

să	fi	contribuit	la	segregarea	identității	Locului	și	comunității	respective...

-	 Problemele	de	prezervare	a	unui	asemenea	monument	(Catedrala	mitropolitană	a	Parisului)	

includ	și	aspectele	ce	au	favorizat	acest	incendiu,	inclusiv	protecția	contra	„războiului	hibrid”	purtat	

mai	nou	ın̂	Europa,	acela	ce	caută	ștergerea	oricăror	mărturii	culturale-identitare-creștine	!	Lipsa	de	

profesionalism	 ın̂	 aceste	 cazuri	 este	 criminală:	 neinstalarea	unui	 sistem	de	 sprinklere	 ın̂	 șarpanta	

istorică/	lucrul	cu	angajați	neglijenți/	paza	precară,	lipsa	camerelor	video	cu	transmisie	la	distanță...

-	 Importanța	artefactelor	ce	sunt	adăpostite	ın̂tr-un	monument	istoric.	Iată	că,	prin	asemenea	

tragic	prilej,	renaște	interesul	pentru	relicvele	creștine	-	ın̂	acest	caz,	unicate	imposibil	de	prețuit	ın̂	

sisteme	de	valori:	Coroana	de	spini	purtată	de	Iisus	Hristos	 ın̂	ultima	zi	de	viață	pe	pământ,	haine	

purtate	de	Sfinți	creștini,	opere	de	artă	multicentenare.	Aceste	mărturii	ale	celei	mai	umane	religii,	ca	

venind	de	la	instanțe	supra-umane,	au	devenit	tot	mai	ocultate,	pentru	că	au	ın̂ceput	să	deranjeze	tot	

mai	mult	curentele	ideologice	post-medievale	!	Pornite	din	frustări	europene	bolnăvicioase,	ele	s-au	

ın̂tâlnit	cu	atâtea	curente	păgâne	din	alte	culturi,	devenind	astăzi	ideologii	anti-creștine,	anti-spirituale,	

promotoare	ale	relativismului	moral	!

Dacă	aceste	aspecte		vor	intra	mai	profund	ın̂	conștiința	societății	contemporane,	europene	și	nu	numai,	

vom	putea	merge	mai	departe	și	chiar	pe	o	cale	mai	adecvată	decât	până	acum	–	favorabilă	tuturor,	de	pe	

toate	continentele	!

	 Arh.	Dorin	Boilă
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