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Dragi parteneri,
Suntem onorați să vă anunțăm că am dat startul celei de-a doua ediții a competiției regionale Premiile 
VELUX pentru arhitecți.
Lumina naturală, esențială în proiectarea clădirilor, este și misiunea VELUX. De mai bine de 77 de ani, 
compania daneză, prin produsele ei, ferestre de mansardă, rulouri decorative, tuneluri solare, asigură 
pentru oameni din întreaga lume care aleg să locuiască la mansardă, lumină naturală, aer proaspăt și 
calitate. 
Participanții, arhitecți și designeri din România, Bosnia și Herzegovina, Serbia, Bulgaria, Montenegru, 
Macedonia, Turcia și Albania sunt invitați să înscrie unul sau mai multe proiecte reale din 2017 și până în 
prezent, în care abordarea luminii naturale ca element de design este principala provocare. 
Se pot înscrie proiectele din 2018 până în prezent și trebuie să conțină ferestre de mansardă și/sau 
tuneluri solare pentru acoperiș înclinat sau acoperiș-terasă. Pentru participare sunt necesare: planuri, 
fațade, secțiuni și un scurt text descriptiv. Alte detalii, precum vizualizări 3D, fotografii sau mai multe 
informații nu sunt obligatorii, dar sunt binevenite.
Cele trei categorii, „Locuințe familiale”, „Clădiri publice și rezidențiale”, „Renovare” devin contextele 
perfecte pentru ca arhitecții să exploreze soluții unice privind felul în care lumina naturală poate 
influența, îmbunătăți și modela spațiul de sub acoperiș. 
Perioada de înscriere: iunie 2019 - 10 decembrie 2019, 23:59:59
Înscrieri: https://bll.velux.com/
Jurizare: ianuarie 2020. Juriul cuprinde câte un membru din fiecare țară participantă.
Anunțarea câștigătorilor și festivitatea de premiere: februarie 2020, Belgrad, Serbia 
Premii
„Marele premiu” - 2500 € și un bilet la cea de-a 9-a ediție a Daylight Symposium, 2021 
Categoria „Locuințe familiale” - 500 € 
Categoria „Clădiri publice și rezidențiale” - 500 € 
Categoria „Renovare” - 500 € 

https://bll.velux.com/
https://bll.velux.com/
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Tărâm unic, cu un caracter aparte în peisajul românesc, zona săsească a Transilvaniei este unul dintre 
foarte puținele locuri din Europa care mai păstrează încă nealterat aerul medieval al secolelor de 
colonizare. Moștenirea culturală aici este uriașă, patrimoniul este încă viu, iar interesul de a conserva și 
proteja acest ecosistem rural perfect funcțional, care a cunoscut o puternică înflăcărare odată cu atenția 
specială acordată de Prințul Charles zonei, ar trebui să constituie una dintre prioritățile de țară pentru noi 
toți. Ghidul de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural dedizat Zonei Săsești, 
elaborat de Grupul de Lucru RURAL din cadrul Ordinului Arhitecților din România, aduce, la fel ca toate 
celelalte lucrări din această serie, un set de reguli și “modele pentru oricine se angrenează în dificila 
sarcină a împăcării specificului local cu funcțiunea și cu confortul contemporan de locuire, într-o 
abordare responsabilă”.
Aflată la confluența județelor Sibiu, Brașov, Mureș și Alba, zona săsească a Transilvaniei însumează 
undeva la 4% din teritoriul geografic al României. Caracterul așezărilor este unul tipic, cu case construite 
în stil caracteristic și organizate în jurul centrului spiritual și defensiv al satului, reprezentat de biserica 
fortificată.
Satele transilvănene săsești se caracterizează prin vechime și stabilitate. Desfășurate pe spinări și culmi 
de dealuri, așezările prezintă trăsături specifice, alternându-se într-un ritm compact-adunat, de-a lungul 
văilor, cu parcelar istoric dispus cu latura scurtă spre stradă și cu străzi sinuoase. În general, există o 
stradă principală care duce spre cetatea țărănească fortificată, aflată în centrul satului sau în imediata 
apropiere, pe un deal.

După cum notează autorii ghidului, gospodăria permanentă, aflată în vatra satului, cuprinde: casa de 
locuit, acareturile destinate creșterii animalelor și acareturile necesare depozitării produselor 
agroalimentare. La acestea se adaugă împrejmuirea, poarta și fântâna.

Consultați   integral Ghidul de Arhitectură pentru Zona Săsească.   AICI 

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/zona-saseasca.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/23221?utm_campaign=Zona%20S%C4%83seasc%C4%83.%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=emailcampaign2908
https://www.spatiulconstruit.ro/articol/zona-saseasca.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/23221?utm_campaign=Zona%20S%C4%83seasc%C4%83.%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=emailcampaign2908
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Ocaziile oferite de edițiile conferinței Urban Concept pentru toți actorii din urbanism de a se întâlni, de a-
și prezenta preocupările, speranțele, realizările, temerile și așteptările sunt benefice. Dialogul, 
cunoașterea reciprocă, schimbul de opinii și prezentarea bunelor practici, sunt cele mai mari câștiguri 
pentru toți participanții. Reunind cei mai importanți specialiști în domeniu, Conferința Națională Urban 
Concept pune bazele unor parteneriate solide și durabile între urbaniști, arhitecți, investitori și 
specialiști în domeniu. 

Programul este adresat unei comunități de 
specialiști, lideri și formatori de opinie implicați în 
dezvoltarea urbană din România – arhitecți șefi de 
orașe, municipii și consilii județene, președinți de 
comisii de urbanism, arhitecți privați, președinți de 
asociații profesionale și patronale din urbanism, 
construcții și dezvoltare urbană, reprezentanți ai 
M i n i s t e r u l u i  D e z v o l t ă r i i  R e g i o n a l e  ș i 
Administraț ie i  Publ ice ,  reprezentanț i  a i 
companiilor implicate în dezvoltarea urbană 
modernă.

Mai multe detalii AICI

Program

Joi, 31 oct 2019
14.00 – 15.30: Cazarea și înregistrarea 
participanților
15.30 – 16.00: Welcome coffee
16.00 – 19.00: Deschiderea Conferinței. Lucrări
19.30 – 23.30: Cină

Vineri, 1 nov 2019
09.30 – 11.30: Lucrări
11.30 – 11.45: Pauză de cafea
11.45 – 14.00: Lucrări
14.00 – 15.00: Dejun
15.00 – 20.00: Program liber
20.00: Cină 

http://oamenisicompanii.ro/invitatie-conferinta-urban-concept-sibiu-2019/
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Doi arhitecti chinezi au castigat competitia The People's Notre-Dame Cathedral Design, organizata de 
editura independenta GoArchitect din Los Angeles, in cadrul careia au fost lansate sute de propuneri 
pentru refacerea edificiului parizian distrus partial in incendiul izbucnit in luna aprilie.
Imediat dupa incendiu, premierul francez Edouard Philippe le-a cerut arhitectilor sa vina cu idei pentru 
refacerea acoperisului si a flesei catedralei care sa fie "adaptate la tehnicile si provocarile timpurilor 
noastre", iar arhitecti, designeri si artisti din intreaga lume s-au intrecut in creativitate, chiar daca au 
derapat pe alocuri in excentricitate si in sfera fanteziei.
Ulterior, senatul francez a modificat legea privind restaurarea catedralei pentru a se asigura ca aceasta va 
arata exact asa cum arata inainte de incendiu. Amendamentele trebuie sa fie acum aprobate de Adunarea 
Nationala pentru a intra in vigoare.
Printre cei care spera ca acest lucru sa nu se intample se numara si cei de la GoArchitect, care nu au pus 
nicio stavila in cale neconventionalului cand a venit vorba de The People's Notre-Dame Cathedral 
Design. Competitia a fost deschisa pana pe 30 iunie, dupa care propunerile au fost supuse votului 
publicului.
GoArchitect intentioneaza sa incurajeze guvernul francez sa ia in considerare toate ideile prezentate si 
considera ca este important ca publicul sa fie implicat in alegerea viitorului design pentru "Doamna in 
alb". In cadrul competitiei au fost prezentate 226 de idei din 56 de tari si regiuni.
Proiectul intitulat "Paris Heart Beat" al arhitectilor Cai Zeyu si Li Sibei a fost preferatul publicului, din 
partea caruia a primit 30.000 de voturi. Designul contemporan, in contrast cu arhitectura gotica a 
cladirii, ar trebui sa "marcheze o era noua" pentru catedrala veche de 850 de ani, fiind alcatuit din trei 
elemente esentiale: un acoperis-oglinda, o capsula pariziana a timpului si un caleidoscop al orasului.

Continuarea articolului o puteți citi AICI.

Reconstrucția Catedralei Notre-Dame: 
Propunerea care a cucerit publicul

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/reconstructia-catedralei-notre-dame-propunerea-care-a-cucerit-publicul/23218?utm_campaign=Reconstruc%C8%9Bia%20Catedralei%20Notre-Dame:%20Propunerea%20care%20a%20cucerit%20publicul&utm_content=HTMLemail&utm_medium=phpList&utm_source=emailcampaign2905
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Imediat dupa incendiul din 15 aprilie, presedintele francez Emmanuel Macron promitea ca Notre-Dame 
va fi refacuta, in numai cinci ani, ba chiar ca va fi "mult mai frumoasa ca inainte". In consecinta, a fost 
lansata in cel mai scurt timp o competitie internationala pentru reconstruirea catedralei pariziene, iar 
propunerile au inceput sa curga.
Va aratam mai jos cateva dintre cele mai interesante idei prezentate pana acum de arhitecti si de artisti 
din intreaga lume, care tin cont mai mult sau mai putin de sugestia premierului francez Edouard Philippe 
de a construi o catedrala "adaptata provocarilor specifice timpurilor prezente".
Nu trebuie uitat ca flesa care s-a prabusit in timpul incendiului (Citeste mai mult: A ars "Padurea" 
Parisului) nu a fost o componenta originala a catedralei construite in secolele al XII-lea si al XIII-lea, ci a 
fost adaugata de arhitectul francez Eugène Viollet-le-Duc deasupra transeptului in timpul procesului de 
restaurare care a avut loc in secolul al XIX-lea.
Flesa ridicata in secolul al XIII-lea fusese inlaturata cu 60 de ani inainte, deoarece ajunsese intr-o stare de 
degradare atat de avansata incat exista riscul sa se prabuseasca in orice moment. Viollet-le-Du a ales sa 
nu o refaca intocmai, ci a optat pentru o forma care sa reflecte intr-o mai mare masura propriile idealuri 
arhitecturale.
Arhitectul era incredintat ca si constructorii initiali ar fi impodobit edificiul cu o asemenea flesa, care, in 
opinia sa, desavarsea catedrala ca piesa de arhitectura gotica, daca ar fi avut la dispozitie tehnologia 
necesara. 
"Restaurarea unei cladiri nu inseamna conservarea, repararea sau reconstruirea ei. Inseamna 
readucerea ei la un nivel de plenitudine care nu ar fi existat in niciun alt moment", scria ilustrul arhitect in 
cartea sa Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. 
Intre timp, mai mult de 1.000 de experti in arhitectura si patrimoniu i-au cerut presedintelui Frantei, 
intr-o scrisoare deschisa publicata in ziarul francez Le Figaro, sa revina asupra deciziei de a reconstrui 
Catedrala inainte de Jocurile Olimpice din 2024, care vor avea loc la Paris, argumentand ca un act de o 
asemenea importanta nu ar trebui realizat in pripa.

Continuarea articolului o puteți citi AICI.

9 propuneri pentru reconstrucția 
Catedralei Notre-Dame

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/9-propuneri-pentru-reconstructia-catedralei-notre-dame/22939
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La doua zile de la incendiul devastator care a mistuit acoperisul si flesa Catedralei Notre-Dame din Paris, 
premierul francez Edouard Philippe anunta intentia lansarii unei competitii internationale pentru 
reconstructia edificiului. Nu a trecut mult si arhitecti si artisti din intreaga lume si-au prezentat, pe site-
urile proprii sau pe retelele sociale, viziunea pentru Notre-Dame post-incendiu.
Mai jos va prezentam cinci idei noi - poate vom gasi printre ele viitoarea fata a catedralei pariziene.
Desi autoritatile franceze nu au stabilit deocamdata un set de criterii pe care propunerile ar trebui sa le 
intruneasca, majoritatea arhitectilor s-au exprimat impotriva reconstructiei catedralei exact asa cum a 
fost ea.
"Nu vom construi astazi imaginea trecutului prin mimetism. Ar fi ca si cum am expune o copie a Mona 
Lisei in Muzeul Louvre. Arhitectura trebuie sa reprezinte epoca noastra", a scris pe Twitter arhitectul 
Alexandre Chassang a doua zi dupa incendiu.

Continuarea articolului o puteți citi AICI.

Cum va arăta Catedrala Notre-Dame: 
Vezi încă 5 propuneri

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/cum-va-arata-catedrala-notre-dame-vezi-inca-5-propuneri/22975


      9    

						SEMNAL	4				

Miysis Studio urmareste gasirea unui "echilibru corect intre istorie si viitor" cu ideea sa pentru 
reconstruirea flesei si a acoperisului Catedralei Notre-Dame, care au fost distruse in incendiul de luna 
trecuta.
Astfel, studioul belgian propune construirea flesei dupa modelul celei proiectate de Eugène Viollet-le-
Duc in secolul al XIX-lea, in timp ce acoperisul din secolul al XIII-lea este inlocuit cu o structura moderna 
realizata din lemn si otel, care ar adaposti o gradina.
"Am vrut sa combinam lemnul traditional cu materiale noi pentru a gasi echilibrul corect intre istorie si 
viitor", explica Denis Stevens, CEO-ul Miysis Studio.
Dupa incendiul din 15 aprilie, autoritatile franceze au lansat o competitie internationala pentru 
reconstruirea catedralei pariziene, iar propunerile au inceput sa curga.

Continuarea articolului o puteți citi AICI.

Încă o propunere interesantă 
pentru reconstrucția Catedralei Notre-Dame

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/inca-o-propunere-interesanta-pentru-reconstructia-catedralei-notre-dame/22951
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Mini-Cartierul de vile rafinate 
de lângă Pădurea Băneasa 

Consultați noul catalog Artmark Historical Estate. Primăvară 
2019 aici: https://www.artmarkhistoricalestate.ro/catalogs/1/

https://www.artmarkhistoricalestate.ro/catalogs/1/
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 Politicile contribuie la stabilirea unor obiective comune, dincolo de nume și mandate, oferind criterii de 
definire a calității și reglementări pentru toți termenii de referință ai proiectelor arhitecturale publice și 
private, punând bazele legislației și a normelor. Politicile publice ne însărcinează să conlucrăm pentru a 
obține instrumentele, programele și instituțiile necesare unei societăți care își asumă responsabilitatea 
pentru felul în care arată viitorul.
Moderator: Cătălin Ștefănescu
Comoderator: Eugen Pănescu, membru al boardului Consiliului Arhitecților din Europa 

INVITAȚI:

Panel	2
Care	sunt	efectele	politicilor	de	arhitectură?

Politicile	publice	pentru	arhitectură	au	ca	scop	binele	comun	

Didier REBOIS, secretar 
general - Europan 
Prezentare: Europan: Cum se 
pot promova proiectele și 
procesele inovatoare în orașele 
europene?
„Programul european Europan 
își propune să selecteze proiecte 
i n o v a t o a r e  a l e  t i n e r i l o r 
p r o f e s i o n i ș t i ,  m e n i t e  s ă 
contribuie la transformarea 
orașelor. Politica de arhitectură 
presupune un proces, adică nu 
este un plan specific, nu este o 
anumită construcție, ci un fel de 
a gândi”.

Link video:
https://we.tl/t-tPMwNpM0Ta

H u g h e s  B E C Q U A R T , 
r e s p o n s a b i l  d e  p o l i t i c i , 
Direcția Generală pentru 
Educație și Cultură, Comisia 
Europeană.
P r o m o v a r e a  c a l i t ă ț i i  î n 
arhitectură la nivelul Uniunii 
Europene
„Noua Agendă Europeană 
pentru Cultură favorizează 
oportunitățile de dezvoltară 
socio-culturală și economică. 
S e  d o r e ș t e  o  U n i u n e 
Europeană care să păstreze 
moștenirea culturală și, în 
același timp, să promoveze 
diversitatea culturală”.
Link video:
https://we.tl/t-3a6uqaObu6

Michaela KAUER, director al 
B i r o u l u i  d e  l e g ă t u r ă  c u 
Bruxelles al orașului Viena, 
Austria.

Planul de acțiune al Agendei 
urbane a Uniunii Europene - 
Parteneriatul privind locuințele

„Mai  bine  de  70% dintre 
europeni trăiesc în orașe, iar 
orașele cresc continuu. Aceasta 
are multiple implicații pozitive. 
Dar orașele au, de asemenea, 
multe probleme și provocări la 
rândul lor”.

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

https://we.tl/t-tPMwNpM0Ta
https://we.tl/t-3a6uqaObu6
https://we.tl/t-JgsbSASZWx
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Kristiaan BORRET, Bouwmeester al regiunii 
Capitalei Bruxelles, Belgia.
Bruxelles: construirea unui oraș mai bun 

„Pentru început, aș vrea să clarific noțiunea de 
bouwmeester. Bouwmeester sau maitrearchitecte în 
franceză nu trebuie tradus ca arhitect-șef, ceea ce 
înseamnă altceva. O traducere mai exactă în engleză 
ar fi arhitect al guvernului, dar bouwmeester, pe 
lângă activitatea aceasta, presupune și una 
independentă de guvern”.
Link video: https://we.tl/t-XRUARGtQu8

Christophe HUTIN ,  Chr is tophe  Hut in 
Architecture, Franța.
Proiect și transformare: 530 de apartamente 
transformate, proiect câștigător al Premiului 
U n i u n i i  E u r o p e n e  p e n t r u  A r h i t e c t u r ă 
Contemporană Mies van der Rohe 2019
„Am lucrat la acest proiect împreună cu o întreagă 
echipă: Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal și 
Frederic Druot. În primul rând, strategia noastră a 
vizat transformarea a peste 500 de apartamente în 
Bordeaux”. 
Link video:https://we.tl/t-D9ftACf9d0

https://we.tl/t-XRUARGtQu8
https://we.tl/t-D9ftACf9d0
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 Fiecare dintre noi - indiferent dacă suntem cetățeni, politicieni, dezvoltatori, arhitecți sau arhitecți-
șefi, organizații profesionale, guvernatori etc. - avem responsabilitatea modelării viitorului. Împreună 
trebuie să construim aceste instrumente, să le implementăm și să le folosim ca referință pe măsură ce 
evaluăm în mod continuu calitatea rezultatelor acestor politici și impactul pe care îl au asupra vieții 
noastre. Moderator: Cătălin Ștefănescu
Comoderator: Cosmina Goagea, director de programe al platformei de acțiune și 
comunicare Zeppelin 

INVITAȚI:

Panel	3
Cum	se	pun	în	aplicare	politicile	de	arhitectură?

Politicile	publice	sunt	instrumente	pentru	o	mai	bună	guvernare	

L e o  V A N  B R O E C K , 
a r h i t e c t u l  g u v e r n u l u i 
comunității flamande, Belgia - 
via Skype. Leo Van Broeck 
predă planificare urbană și 
proiectare de arhitectură și a 
c o l a b o r a t  c u  n u m e r o a s e 
programe de arhitectură și 
organizații publice.
Prezentare: Calitatea, punte 
între arhitectură și politică
„Voi începe această prezentare 
vorbind despre diagnoza cu 
care începe strategia mea 
arhitecturală. Mottoul profesiei 
noastre este că natura necesită 
spațiu”.
Link video:
https://we.tl/t-jrTBdB4j9o

João FERREIRA BENTO, 
cercetător la Bartlett School of 
Planning, University College 
din Londra.

Leadershipul  des ignului 
spațial. 
„Prin această prezentare ridic 
câteva întrebări: sunt capabile 
echipele arhitecților de stat să 
dirijeze eficient proiectarea 
designului spațial pe diferite 
s e c t o a r e  ș i  n i v e l u r i  a l e 
administrației publice? Dacă 
d a ,  a t u n c i  c a r e  s u n t 
principalele instrumente ale 
politicii lor? 
Link video:
https://we.tl/t-M4lC6AKBTf

David BRAVO, secretar al 
Premiului european pentru 
spațiul public urban.

Trădăm ideea europeană de 
oraș? Concluzii de la Premiul 
european pentru spațiul public 
urban:
„Planeta se îndreaptă spre un 
nou boom demografic și, în 
acest caz, geometria ar fi soluția 
de bază. Această soluție ar 
putea rezolva și problema 
schimbări lor  c l imaterice. 
Arhitecții ar putea avea un rol 
important în această abordare 
geometrică”.
Link video:
 https://we.tl/t-E1sRgllILO

https://we.tl/t-jrTBdB4j9o
https://we.tl/t-M4lC6AKBTf
https://we.tl/t-E1sRgllILO
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Juulia KAUSTE, fost director al Muzeului 
Arhitecturii Finlandeze, Finlanda.
Spații pentru educație în serviciul întregii 
comunitățiSpații pentru educație în serviciul 
întregii comunități
„Aș vrea să aduc o perspectivă nordică asupra 
problemei orașelor europene, a democrației, 
precum și a problemei orașelor compacte. Orașele 
mari cresc continuu și acesta este motivul principal 
pentru care, actualmente, construim multe școli 
noi”.
Link video: https://we.tl/t-XRUARGtQu8

Alfons DWORSKY, consilier senior în cadrul 
Asociației LandLuft, Austria.

Politici de arhitectură rurală și regională
„În procesul de integrare europeană, cooperarea 
transnațională și depășirea diviziunilor istorice 
devin din ce în ce mai importante: Tyrolul de Nord 
și de Sud, Weinviertelul austriac și Boemia de Sud, 
Saxonia și Polonia. În viitor vom ajunge la o nouă 
înțelegere, mult mai culturală și mai prietenoasă cu 
mediul, a termenului de regiune”.
Link video:https://we.tl/t-nK6YtPVpiV

https://we.tl/t-XRUARGtQu8
https://we.tl/t-nK6YtPVpiV
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Pornind de la tema ediției din 2019 a FITS, „Arta de a dărui”, Forumul Therme din acest an, organizat 
de FITS și TNRS în parteneriat cu Therme Group și Ordinul Arhitecților din România, a explorat 
modalitățile în care experiența fizică și virtuală a publicului de teatru modelează comunități și 
influențează artele spectacolului și soliditatea, durabilitatea organizațiilor noastre. Acest eveniment 
unic a reunit arhitecți, creatori și profesioniști din domeniul teatrului, continuând o dezbatere publică 
începută în cadrul Forumului Therme din 2018, în vederea pregătirii proiectului și construcției unui 
nou centru de spectacole la Sibiu. Ediția din acest an a evenimentului „Therme Forum” a supus atenției 
publicului tema „Spații publice: Medii construite și Medii virtuale” și a avut loc în perioada 20-22 iunie 
2019, la Sala Oglinzilor a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu. 
Evenimentul a cuprins o serie de patru sesiuni de discuții și dezbateri cu invitați internaționali:
 Joi, 20 iunie 2019, 13:30-15:30 - „Tehnologie, public în schimbare și paradigme în evoluție 
privind clădirile”
 Vineri, 21 iunie 2019, 10:00 - prânz - „Valoarea progreselor culturale pentru comunitățile 
noastre”
 Vineri, 21 iunie 2019, 13:30-15:30 - „Spații publice din interiorul clădirilor / Estomparea 
limitelor”
 Sâmbătă, 22 iunie 2019, 10:00 - prânz - „Instituții a căror identitate este proiectată în mediul 
construit”
Printre invitații din acest an s-au numărat: Jason Bruges (Jason Bruges Studio, Marea Britanie), 
Nelson Fernandez (NFA International Arts and Culture, Marea Britanie), Ștefan Dorin Adam 
(Mânadelucru, România), Alexander Schwarz (David Chipperfield Architects, Germania), Constantin 
Chiriac (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, România), Robert C. Hanea (Therme Group), 
Alexandru Gavozdea (Ordinul Arhitecților din România), David Baile (International Society for 
Performing Arts, SUA), Frida Escobedo (Mexic), Andy Bryce, Daniel Wright (RSHP, Marea Britanie), 
José Garrido (Ian Ritchie Architects, Marea Britanie), Guo Chenzi (Yue Opera Town, China), Deborah 
Ayden (Marea Britanie), Gary McCluskie (Diamond Schmitt Architects, Canada) și Annette Mees 
(Royal Opera House, Marea Britanie) etc. 
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David BAILE (International Society for Performing Arts, SUA): 
„Sesiunea din această dimineață este exact despre arta de a dărui, dar și 
despre a crea spații în acele locuri unde este posibil. Din experiența mea 
cu instituțiile culturale din România, am senzația că toate instituțiile 
sunt într-o clădire. Contextul creează un mediu și lupta multor 
organizații este cum să-i facă pe oameni să intre la tine. Uneori la 
festivaluri e mai ușor să faci altceva. Dar aici ai creat un mediu unde tot 
orașul simte că este în interiorul teatrului”.

21 iunie 
10:00-12:00

The Value of Cultural Developments for Our Communities

Constantin CHIRIAC (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 
România): „Sibiul este un oraș săsesc, așa a fost cu sute de ani în urmă, și 
reprezintă un amestec de civilizații. Lucrul unic este că orașul nu a fost 
cucerit în istoria sa, iar însemnătatea festivalului este că deschide ușile 
tuturor artiștilor. Se dovedește astfel că orașul este cucerit acum de 
artiști”.

Dr. Robert C. HANEA  (Chairman and CEO of Therme Group, 
Austria): „Evoluțiile culturale reprezintă investiții mari pentru 
comunități; ele pot și trebuie să reflecte, să provoace și să construiască 
zilnic identitatea comunității, precum și să fie în centrul unei societăți 
civile și a unui dialog democratic”. 

Alexandru GĂVOZDEA  (Ordinul Arhitecților din România): „Cred 
că cel mai des azi am auzit cuvântul dialog și cred că e un lucru foarte 
bun, fiindcă, într-un fel sau altul, totul se întoarce la modul în care 
construim, modul în care acționăm sau interacționăm și toate acestea se 
bazează pe nevoia noastră de a fi împreună, de a lucra împreună, de a 
avea o viață mai bună împreună, pentru că de unul singur e cam dificil. 
Deci, a fi împreună presupune, în primul rând, a dialoga”.

Link audio: https://we.tl/t-Pw22rLqzcL

https://we.tl/t-Pw22rLqzcL
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Alexander SCHWARZ - David Chipperfield Architects, Germany: 
„Vă mulțumesc pentru invitația de a veni la Sibiu, ocazie cu care am 
șansa și de a vă arăta câteva aspecte legate de extinderea spațiilor 
publice, de estompare a limitelor și de extinderea spațiilor în 
profunzimea clădirilor. Vreau să vă arăt și un exemplu: o clădire de pe 
Insula Muzeelor din Berlin, așa-numita Simone Gallery - noua clădire 
prin care se intră pe această insulă, o colecție gigantică a muzeelor 
monumentale”.

21 iunie 
13:30-15:30

Public Spaces Inside Buildings / Blurring The Boundary

José GARRIDO  - Ian Ritchie Architects, UK: „Am o prezentare în 
cinci părți. Prima este un așa-numit icebreaker care prezintă exemple de 
estompare a limitelor în artă, film, arhitectură locală și artă 
contemporană. În a doua parte voi trece la scara mare, cea urbană, în a 
treia mă voi concentra pe scara mijlocie - clădiri și ziduri, și în a patra voi 
vorbi despre teatre, sfârșind cu scara mică, să vedem cum se estompează 
granițele și acolo”. 

Daniel WRIGHT  - RSH-P, UK: „Noi am participat la competiția de a 
construi parlamentul Țării Galilor în 1999. Brieful spunea că viitoarea 
clădire nu trebuie să creeze sentimentul de inamiciție între oameni, ci să 
insufle respect peste tot în lume. Este o clădire foarte diferită. Ron Davis 
a ales să amplaseze parlamentul Țării Galilor aici, nu în orașul vechi, deci 
suntem practic la marginea orașului”.

Andy BRYCE  - RSH-P, UK: În calitate de arhitecți, când vorbim de 
spațiul public, întotdeauna ne vom gândi la o hartă care a fost realizată în 
1750 de Giambattista Nolli, un cartograf italian, și cred că este 
interesantă din mai multe puncte de vedere. Pe această hartă clădirile 
private sunt arătate pe negru, fiind impenetrabile, însă cele publice sunt 
reprezentate printre limite în interior și exterior, iar templele, piețele 
par integrate în plasma acestei hărți. Aceasta arată mișcare liberă, 
nerestricționată între clădiri”. 

Link audio: https://we.tl/t-hqq9IN0Sic

Fiona ZISCH - University of Westminster, UK: „Așa-numita celula 
locului te ajută să ții minte foarte bine aceste spații și ele sunt foarte 
diverse. Se schimbă tiparele în ceea ce privește configurația, dar și în 
ceea ce privește puterea răspunsului acestor celule. Ori de câte ori intri 
într-un loc, creierul realizează efectiv o hartă a spațiului pe măsură ce 
înaintezi în el și aceasta este partea esențială: deplasarea”. 

https://we.tl/t-hqq9IN0Sic
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Annette MEES - Royal Opera House, UK: „Vreau să vă vorbesc despre 
oportunitățile din spatele clădirilor. Lucrez la Royal Opera House din 
Londra. Prima operă de acolo s-a construit în 1732, a ars de câteva ori și 
am reconstruit-o. Tot facem asta în continuare. Pentru noi a fost 
interesant faptul că, de fiecare dată când această clădire a ars, sau când 
mai cumpărăm ceva teren, reușim să schimbăm nu doar clădirea, ci și 
modul în care gândim rolul acesteia și rolul instituției mai apoi”.
Link audio: https://we.tl/t-wtBPWfWFNZ

22 iunie 
10:00-12:00

Institutions That Project Their Identity Into The Built Environment

David HOWARTH - DRDH, UK: „Sunt destul de nou în înțelegerea 
orașului Sibiu, a festivalului și a proiectului. Mi se pare, așadar, 
interesant și să reflectez la chestiunile legate de identitate, iar ideea 
acestui forum este incredibilă: să ai evenimente care ajută la crearea 
briefului pentru acest proiect, ceea ce este esențial. Chestiunea 
identității este tema noastră astăzi, eu voi vorbi succint despre cinci 
dintre proiectele noastre. Nu va fi o prelegere arhitecturală foarte lungă. 
Voi vorbi doar despre temele, defectele, provocările și oportunitățile cu 
care ne-am confruntat”. 
Link audio: https://we.tl/t-aItvJnZ3Ew

Deborah AYDEN - UK: „Voi vorbi despre cum se proiectează 
identitatea în comunitate. Teatrul acesta este pe strada Hopes, construit 
inițial în anii '30, apoi refăcut în anii '64, iar la mijlocul anilor '70 
clădirea a fost reinventată. Intrarea este destul de izolată. Erau multe de 
făcut pentru ca teatrul să fie destul de primitor pentru comunitate. 
Totuși, auditoriul era extraordinar, arăta ca o capelă și avusese 600 de 
locuri. Decizia a fost ca teatrul să fie doborât și să fie construit un altul”. 
Link audio: https://we.tl/t-6pL3hfnZDr

Gary McCLUSKIE  - Diamond Schmitt Architects, Canada: „Voi vorbi 
și eu despre acest aspect al identității și exprimării acesteia prin 
arhitecți. Pentru a începe conversația noastră o să vă vorbesc despre 
această clădire a Operei din Toronto. Deborah ne-a dat un exemplu 
excelent, iar aici este versiunea noastră locală din Toronto a aceluiași 
model, unde vrem să arătăm ce se întâmplă în spațiile de foaier. Iată, 
așadar, Opera cu contextul din spate”.
Link audio: https://we.tl/t-OcGVQNY6fP

Andrea D'ANTRASSI - MAD, China: „Voi vorbi puțin despre Yue 
Opera Town, mai ales despre sălile de teatru din acest oraș și despre cum 
s-au luat deciziile în ceea ce privește arhitectura, designul, pentru a ne 
oglindi brandul și identitatea în proiectul abordat. Avem un râu care 
împarte orașul artistic în două. Este un loc bogat cultural, în același timp 
este bogat din punct de vedere financiar, fiindcă provincia Giung Jiang 
este una dintre cele mai dezvoltate din China, mulți oameni de afaceri 
provin din această zonă”. 
Link audio: https://we.tl/t-bV2BT3OO02

https://we.tl/t-wtBPWfWFNZ
https://we.tl/t-aItvJnZ3Ew
https://we.tl/t-6pL3hfnZDr
https://we.tl/t-OcGVQNY6fP
https://we.tl/t-bV2BT3OO02
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Concluzii finale: https://we.tl/t-fvNXkSqVKD

https://we.tl/t-hqq9IN0Sic
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SUCEAVA	2019

Zilele	Culturii	Urbane
la	Uzina	de	Apă
Ediția	a	VIII-a

Patrimoniul	de	arhitectură	între	tradiție	și	inovație

PARTEA	I
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I�n	perioada	16-18	august	2019	a	avut	
loc	o	nouă	ediție	a	evenimentului	Zilele	
Culturii	 Urbane	 la	 „Uzina	 de	 Apă”	
Suceava.	Manifestarea,	devenită	deja	o	
tradiție,	se	află	la	cea	de-a	VIII-a	ediție,		
care	marchează	aniversarea	a	„100	+	7	
ani	 de	 la	 darea	 ı̂n	 folosință	 a	 fostei	
Uzine	de	Apă”,	iar	tema	principală	este	
„Patrimoniul	 de	 arhitectură,	 ı̂ntre	
tradiție	și	inovație”.
P rog ramu l 	 man i f e s t ă r i l o r 	 s - a	
desfășurat	 pe	 parcursul	 a	 trei	 zile.	
Astfel,	vineri,	16	august,	de	la	10.00	la	
13.30	a	avut	loc	deschiderea	publică	a	
Zilelor	 Culturii	 Urbane	 și	 vernisarea	
expoziției,	ın̂tre	 	13.30	–	19.00	a	avut	
loc	conferința	cu	tema	„Patrimoniul	de	
arhitectură,	 ın̂tre	 tradiție	 și	 inovație”,	
iar	 apoi,	 până	 la	 ora	 20.00,	 -	 un	
spectacol	 ın̂	spațiul	neconvențional	al	
Uzinei.
Sâmbătă,	 de	 la	 10.00	 la	 18.00	 s-a	
continuat	 conferința	 cu	 tema	de	 anul	
acesta , 	 urmat ă 	 de 	 o 	 deplasare	
documentară	ın̂	Suceava.

Duminică,	18	august,	a	avut	loc	o	deplasare	documentară	Suceava	–	Rădăuți,	iar	ın̂tre	orele	11.00	–	
17.00	a	fost	Ziua	Porţilor	Deschise	la	„Uzina	de	Apă”	Suceava,	fiind	permisă	vizitarea	obiectivului	
şi	a	expoziţiilor	de	către	toţi	cei	interesaţi.
Zilele	Culturii	Urbane	la	„Uzina	de	Apă”	Suceava	este	un	eveniment	cultural	organizat	cu	finanțare	
din	Fondul	Timbrului	de	Arhitectură	gestionat	de	OAR	și	UAR.
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Deschiderea	oficială	a	Zilelor	Culturii	Urbane
Vernisarea	expoziției

Ion	ANDRIU,	președintele	Ordinului	Arhitecților	și	
al	Uniunii	Arhitecților	din	România	Filiala	Nord-Est:	

„«Patrimoniul	de	arhitectură,	ın̂tre	tradiție	și	inovație»	
este	 o	 temă	 foarte	 interesantă	 și	 provocatoare	 și	
lucrările	 simpozionului	 sunt	 foarte	variate,	 ın̂	 diverse	
domenii,	 dar	 au	 același	 subiect.	 Sper	 să	 fie	 ceva	
captivant	 și	util	pentru	dumneavoastră,	un	schimb	de	
idei	 și	 experiență	 profesională	 benefic	 pentru	 toată	
lumea.	A	fost	o	muncă	destul	de	serioasă”.

Link	video:	https://we.tl/t-oOzRtfjh2c

Arh.	Constantin	GORCEA:		

„Eu	voi	prezenta	ın̂	mod	special	grupul	celor	care	s-au	
ocupat	ın̂	mod	real	de	organizare.	Domnul	Andriu	care	e	
prea	modest	 a	 fost	 și	 el	 foarte	 prezent.	Ne	 bazăm	pe	
experiența	sa.	Dumnealui	 ın̂	momentul	de	 față	este	 și	
președinte	al	Ordinului	Arhitecților	și	al	Uniunii	Filiala	
Nord-Est.	Nu	este	un	caz	chiar	unic	ın̂	țară,	dar	arhitecții	
din	 Suceava	 și	 Botoșani	 au	 reușit	 să	 adune	 ım̂preună	
cele	două	organizații”.

Link	video:	https://we.tl/t-oOzRtfjh2c

https://we.tl/t-oOzRtfjh2c
https://we.tl/t-oOzRtfjh2c
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Arh.	Vladimir	TYMOFTIY:		
„Mă	 bucur	 să	 ne	 revedem	 și	 ın̂	 acest	 an,	 vă	 cunosc	
aproape	pe	toți.	Mâine	va	sosi	și	restul	grupului	nostru,	
care	 cuprinde	 arhitecți	 din	 Kiev,	 Cernobıl̂,	 Kolomıî a,	
Cernăuți.	Despre	colaborarea	dintre	Cernăuți	și	Suceava	
se	știe	deja	și	ın̂	alte	orașe,	toți	sunt	interesați	de	acest	
eveniment	de	la	Uzina	de	Apă”.	
Link	video:	https://we.tl/t-rrPquYxHAa

Adriana	TĂNĂSESCU,		director	executiv		al	UAR:			
„Apropo	 de	 ce	 spunea	 mai	 devreme	 domnul	 primar,	
oamenii	sfințesc	locul,	mai	ales	când	ai	de	a	face	cu	locuri	
atât	de	frumoase.	Nu	că	ne-am	propus	să	ne	lăudăm	unii	
pe	 alții,	 dar	 Suceava	 trebuie	 să	 fie	 mândră	 că,	 ın̂tr-
adevăr,	 ı̂ntr-o	 foarte	 bună	 perioadă,	 unul	 dintre	
arhitecții	ei	a	fost	ın̂	mare	vogă	la	Ministerul	Culturii	și	la	
Centrul	 de	 Cultură	 Ipotești,	 este	 vorba	 de	 domnul	
Gorcea	care	a	fost	și	este	feblețea	fostului	ministru	Ion	
Caramitru”.
Link	video:	https://we.tl/t-DHDRaADgsd

Ion	LUNGU,	primarul	municipiului	Suceava:	
„Mă	 bucur	 că	 un	 astfel	 de	 eveniment	 stârnește	 atât	
interes	și	a	ajuns	la	a	VIII-a	ediție.	Este	un	lucru	foarte	
important	pentru	municipalitate	că,	după	107	ani,	Uzina	
de	 apă	 este	 ın̂că	 funcțională,	 că	 ın̂	 această	 clădire	 se	
desfășoară	 activități	 urbanistice,	 ın̂	primul	 rând,	 și	 că	
avem	aici	oameni	deosebiți	din	domeniu.	Tema	din	acest	
an	 este	 foarte	 disputată,	 știu	 aceasta,	 pentru	 că	
discutăm	 aceste	 evenimente	 și	 ın̂	 comisia	 tehnică,	 la	
care	 sunt	 președinte	 onorific	 fără	 drept	 de	 vot.	 Am	
hotărât	ca	manifestarea	aceasta	-	Zilele	Uzinei	de	Apă	-	
să	fie	inclusă	anul	viitor	ın̂	cadrul	Agendei	Culturale	a	
municipiului	Suceava.”.
Link	video:	https://we.tl/t-0l9fqtMtAp

Arh.	Iurie	POVAR,	președintele	Uniunii	Arhitecților	
din	Republica	Moldova:	
„Fiind	a	5-a	oară	aici	la	Suceava,	mă	simt	acasă,	grație	
tuturor	 eforturilor	 pe	 care	 le	 fac	 organizatorii,	
municipalitatea.	 Evenimentul	 se	 schimbă	 ın̂spre	 mai	
bine	de	la	an	la	an	și	vă	doresc	să	continuați	ın̂	același	
ritm.	Genericul	este	altul	de	fiecare	dată,	dar	este	foarte	
aproape	 atât	 de	 publicul	 profesional,	 cât	 și	 de	 cel	
obișnuit.	 I�n	 istorie,	 această	 clădire	 va	 rămâne	 cu	
denumirea	 de	 Uzina	 de	Apă,	 ın̂să,	 pentru	 noi,	 ea	 s-a	
transformat	ın̂tr-o	uzină	de	bună	dispoziție,	bun	simț	și	
profesionalism	ın̂	arhitectură”.		
Link	video:	https://we.tl/t-xwsgUdneMm

https://we.tl/t-rrPquYxHAa
https://we.tl/t-DHDRaADgsd
https://we.tl/t-0l9fqtMtAp
https://we.tl/t-xwsgUdneMm
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Ştefan	GROZA,	directorul	general	ACET:	
„I�mi	aduc	aminte	cu	plăcere	când	am	sărbătorit	100	fără	
un	 an	 și	 acum	 suntem	 la	 ediția	 100+7	 ani,	 deci	
municipiul	 Suceava	 are	 apă	 ın̂	 regim	 centralizat	 din	
1912,	când	această	instalație,	făcea	ca	4	ore	dimineața	și	
4	ore	seara,	populația	de	atunci	a	Sucevei	să	beneficieze	
de	apă	 la	35	de	cișmele	 stradale.	Vă	 invit	 să	 vedeți	 și	
rezervorul	din	Zamca,	este	construit	odată	cu	această	
uzină	de	apă”.
Link	video:	https://we.tl/t-Pu84nSRlsc

Prezentare	Workshop	Uzina	de	Apă	2019

Iulia	 COSOVANU: 	 „După	 cum	 observați , 	 tema	
patrimoniului	este	importantă	pentru	noi	ın̂	fiecare	an	și	
de	fiecare	dată	am	găsit	un	nou	aspect	pe	care	ne-am	
focalizat	 și	 pe	 care	 ın̂cercăm	 să-l	 gradăm	 cu	 fiecare	
eveniment.	Importanța	patrimoniului	este	și	culturală,	
și	istorică,	pentru	că	transmite	valori	de	la	o	generație	la	
alta,	 dar	 el	 este	 ı̂ntr-o	 situație	 mereu	 fragilă	 și	
vulnerabilă,	iar	noi	trebuie,	conștientizându-i	valoarea	
și	 pentru	 generațiile	 viitoare,	 să-l	 tratăm	 cu	 respect.	
Ceea	ce	ın̂cercăm	noi	să	facem	prin	expoziția	pe	care	o	
realizăm	și	care,	practic,	susține	conferințele,	este	să	ıî	
ajutăm	pe	cei	care	ne	vizitează	să	vizualizeze	informația	
dinaintea	conferințelor”.

Anastasiia	 PALII, 	 studentă	 la	 Academia	 de	
Arhitectură	din	Dnipro,	Ukraina:		
„Sunt	foarte	inspirată	de	arhitectură	și	de	posibilitatea	
de	a	crea	spații	pentru	oameni,	de	aceea	am	participat	la	
diverse	workshopuri,	conferințe	și	alte	evenimente	din	
domeniu	 la	 care	 am	avut	 ocazia.	 Sunt	 foarte	 activă	 și	
această	este	uneori	enervant,	prin	urmare	am	hotărât	să	
las	loc	și	colegilor	mei	pentru	a	veni	aici.	I�n	proiect,	zona	
de	 acces	 a	 publicului	 a	 fost	 poziționată	 chiar	 ın̂	 fața	
clădirii,	 creând	 un	 spațiu	 mai	 mare	 pentru	 zona	 de	
foaier	și	de	recepție,	ın̂	spate	există	un	spațiu	care	poate	
fi	folosit	pentru	depozitare,	iar	sala	mare	-	pentru	teatru,	
conferințe	 și	 alte	 activități	 care	 presupun	 un	 număr	
mare	de	persoane”.	

Yana	KHOMIAK,	studentă	la	Arhitectură	în	Cernăuți:		
„Acest	workshop	mi-a	oferit	o	experiență	utilă	 și	m-a	
ajutat	să	cunosc	oameni	foarte	interesanți.	Cred	că	este	o	
practică	foarte	bună	pentru	mine,	pe	care	voi	ın̂cerca	să	
o	repet”.	

https://we.tl/t-Pu84nSRlsc
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Anastasiia	 DONETS,	 studentă	 la	 Arhitectură	 în	
Cernăuți:	„Când	am	ın̂ceput	acest	proiect,	am	avut	două	
obiective:	de	a	salva	și	păstra	arhitectura	veche	a	acestei	
clădiri	 și	de	a	 face	astfel	 ın̂cât	cea	renovată	să	 ım̂bine	
eficient	 stilul	 vechi	 cu	 cel	 nou.	 Intervenția	 se	 vrea	
minimă,	 din	 punct	 de	 vedere	 financiar,	 dar	 totuși	 să	
creeze	un	spațiu	amplu	care	ar	putea	să	primească	mult	
mai	 mulți	 oameni	 decât	 uzina	 de	 apă.	 O	 importanță	
deosebită	o	are	și	ın̂ălțimea	clădirii,	veți	observa	că	ın̂	
proiect	 este	 propusă	 și	 o	 supantă	 la	 care	 s-ar	 putea	
accede	și	care	ar	putea	să	mărească	spațiul”.

Arh.	Constantin	GORCEA:
„I�n	acest	proiect,	a	fost	ın̂lăturată	o	extensie	care	nu	face	
parte	din	clădirea	istorică	și	poate	fi	ın̂ locuită	cu	un	hol	
mai	transparent.	Proiectul	este	o	primă	idee”.
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Link	video:	https://we.tl/t-r5FQHh1nrv

https://we.tl/t-r5FQHh1nrv
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Ion	 LUNGU,	 primarul	 municipiului	 Suceava:	 „Ne	
dorim	 ca	 aici	 să	 fie	 și	 o	 clădire	 destinată	 activităților	
culturale	și	sunt	convins	că	sala	pe	care	vrem	să	o	facem	
este	 una	 foarte	 oportună.	 Avem	 multe	 solicitări	 din	
partea	tinerilor,	ceea	ce	e	foarte	important.	Sigur	că	va	fi	
utilă	 și	 pentru	 dumneavoastră	 atunci	 când	 veți	 avea	
nevoie	 de	 acces	 la	 o	 sală	 mai	 ı̂ncăpătoare	 pentru	
evenimente	de	mai	mare	anvergură”.

Vizita	la	Casa	Pompelor	-	GÂNDURI	DE	VIITOR

Link	audio:	https://we.tl/t-B1OSfUNomL

https://we.tl/t-r5FQHh1nrv
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An a 	 F LUTUR , 	 r e d a c t o r. 	 „ R e v i s t a	
«Arhitectura»	-	patrimoniu,	trecut	și	viitor”:
„După	 cum	 știu	 toți	 cei	 de	 aici,	 revista	
«Arhitectura»	a	 fost	 fondată	 ın̂	 anul	1906,	de	
către	 Gheorghe	 STELIAN	 -	 arhitect,	 urbanist,	
publicist.	 Ea	 nu	 este	 o	 simplă	 revistă	 de	
arhitectură,	 ci	 a	 reprezentat	 dintotdeauna	 o	
revistă	 de	 cultură	 și	 este	una	dintre	 cele	mai	
longevive	 reviste	 de	 specialitate	 cu	 apariție	
continuă	din	Europa”.
Link	video:	https://we.tl/t-rJD7ifKWFg

SESIUNEA I

Arh . 	 Constant in 	 GORCEA . 	 „Rev is ta	
«Arhitectura»	nr.	2-3/2019	-	BNA	2018.	600	
pentru	viitor”:
„Cum	ați	ın̂țeles	și	de	la	dna	Ana	Flutur,	revista	
«Arhitectura»	 a	 fost	 ı̂ntotdeauna	 un	 vector	
ın̂tre	tradiție	și	inovație.	Acest	număr	al	revistei	
«Arhitectura»	este	unul	foarte	special,	pentru	
că	face	un	lucru	mai	rar:	arhitecții	cu	anumită	
experiență,	arhitecții	consacrați	ıî	prezintă	pe	
cei	tineri.	Toată	acțiunea	vine	de	la	Bienala	de	
Arhitectură	 din	 2018,	 unde	 s-a	 constatat	 o	
prezență	foarte	mare	a	tinerilor”.
Link	video:	https://we.tl/t-P9CcK1zD7Z

https://we.tl/t-rJD7ifKWFg
https://we.tl/t-P9CcK1zD7Z
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Arh.	Anca	FILIP.	„Arhitectul	Nicolae	Ghika-
Budești	 (1869-1943),	 restaurator	 și	
promotor	al	artei	tradiționale	românești”:
„Pentru	ilustrarea	temei	de	la	această	ediție	a	
evenimentului,	 am	 ales	 evocarea	 unui	 mare	
sărbătorit	 al	 acestui	 an,	 arhitectul	 Nicolae	
Ghika-Budești,	 de	 la	 nașterea	 căruia	 se	
ı̂mplinesc	 150	 de	 ani,	 un	 arhitect	 care	
ilustrează	ın̂	mod	minunat	mulțimea	de	valențe	
ale	profesiei	de	arhitect.	Este	o	cercetare	ın̂	curs	
de	desfășurare,	ın̂	cadrul	unui	proiect	cultural	
care 	 se 	 bucură 	 de 	 f inan țarea 	 Uniuni i	
Arhitecților	din	România	din	Fondul	Tibrului	
de	Arhitectură	și	care	se	ın̂scrie	ın̂tr-un	ciclu	de	
proiecte	 culturale	 intitulat	 «Restauratori	
români».	 Acesta	 ı̂și	 propune	 să	 evoce,	 să	
readucă	 ın̂	 actualitate	 și	 să	 pună	 ın̂	 valoare	
opera	 ı̂naintașilor	 arhitecți	 cu	 o	 contribuție	
majoră	 ı̂n	 domeniul	 cercetării,	 protejării	 și	
restaurării	monumentelor	istorice,	dar	care	au	
și	o	importantă	operă	de	creație	arhitecturală”.	
Link	video:	https://we.tl/t-8ds0rnUxBY

Arh.	Ion	ANDRIU.	„Revista	«Arhitectura»	nr.	
1/2019	-	Arhitectură.	Film.	Cinema”:	
„Am	găsit	un	articol	ın̂	«Adevărul»	de	duminică	
unde	 se	 menționează	 că	 cinematografele	 de	
stat	sunt,	de	fapt,	niște	monumente	naționale.	
Este	 foarte	 interesantă	 această	 afirmație.	 Nu	
toate	sunt	monumente	naționale,	dar	au	avut	
un	 rol	 foarte	 important	 ı̂n	 viața	 culturală	 a	
României,	ın̂cepând	cu	anii	'20,	până	de	curând,	
când	televiziunea	le-a	ım̂pins	ın̂tr-un	colț	mai	
marginal.	 Totuși	 cinematografele	 au	multe	 ın̂	
comun	cu	arhitectura	atât	din	punct	de	vedere	
practic,	cât	și	spiritual”.
Link	video:	https://we.tl/t-3smBLcEvT0

https://we.tl/t-8ds0rnUxBY
https://we.tl/t-3smBLcEvT0
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A rh . 	 V l a d im i r 	 T YMOFT I Y 	 ș i 	 a r h .	
SEMENTSOV.	 „Centrul	 memorial	 Beit	
Kadishin,	Cernăuți”:
„Vreau	să	vă	prezint	proiectul	de	restaurare	al	
acestui	centru	memorial,	dar	mai	 ın̂tâi	câteva	
date	istorice	despre	el.	I�n	secolul	al	XX-lea	s-au	
făcut	mai	multe	ın̂cercări	de	a	crea	un	muzeu	de	
istorie	al	evreilor	bucovineni.	Prima	de	acest	fel	
a	avut	loc	la	finele	anilor	'20,	când	Bucovina	se	
afla	 sub	administrația	României	 regale.	După	
război,	ın̂	afara	unui	document	de	arhivă	despre	
comunitatea	 din	 Cernău ț i , 	 nu	 au	 fost	
descoperite	alte	urme	ale	muzeului”.	
Link	video:	https://we.tl/t-NC9SpPOgrb

Arh.	Șerban	ȚIGĂNAȘ.	„Patrimoniul	nostru	
cel	 de	 toate	 zilele,	 câteva	 abordări	 din	
portofoliu”:
„Mi-am	propus	pentru	astăzi	o	discuție	despre	
patrimoniu	 ı̂n	 sensul	 cel	 mai	 cunoscut	 al	
cuvântului	 de	 arhitectură	 excepțională	
păstrată.	 Și,	 sigur,	mi-am	permis	 acest	 joc	 de	
cuvinte	«patrimoniul	nostru	cel	de	toate	zilele»,	
care	până	la	urmă	ın̂seamnă	lucrul	cu	ceea	ce	
există.	 I�n	 acest	 context,	 aș	 aduce	un	 citat	din	
Winston	 Churchill:	 «Fără	 tradiție,	 arta	 e	 ca	 o	
turmă	 de	 oi	 fără	 păstor.	 Fără	 inovație,	 e	 un	
cadavru»”.
Link	video:	https://we.tl/t-qP1DFFFlMA

https://we.tl/t-NC9SpPOgrb
https://we.tl/t-qP1DFFFlMA
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Arh. 	 Mihai 	 TULBURE. 	 „ Impresi i 	 de	
călătorie”:
„Castelul	MIMI	 este	 primul	 chateau	 construit	
după	 un	 proiect	 al	 unui	 specialist	 instruit	 ın̂	
Franța.	 Soarta	 acestui	 complex	 a	 fost	 mai	
fericită	față	de	altele	care	au	ajuns	ın̂	stare	de	
degradare,	pentru	că	s-au	găsit	niște	gospodari	
care	 au	 investit	 ı̂n	 arhitecți	 proiectanți,	 ı̂n	
meșteri	 de	 zidărie	 care	 erau	 foarte	 greu	 de	
găsit,	 chiar	 și	 ı̂n	 locuitorii	 satului	 ı̂nvecinat,	
Bulboaca,	 care	 au	 contribuit	 la	 lucrările	 de	
restaurare”.
Link	video:	https://we.tl/t-L3zUZp4YaN

Vladimir	 MODÂRCĂ.	 „Istoria	 revitalizării	
vinăriei	MIMI”:
„Excursia	a	avut	loc	ın̂	aprilie.	Scopul	nostru	a	
fost	să	vedem	cetățile	lui	Ștefan	cel	Mare	de	pe	
malul	 Nistrului,	 astfel	 am	 intrat	 prin	 nordul	
țării.	 Apoi	 am	 vizitat	 vinăriile.	 Denumirea	
vinăriei	MIMI	vine	de	la	Constantin	MIMI.	A	fost	
proiectată	 de	 un	 designer	 italian.	 Proiectul	 a	
fost	un	tandem	ın̂tre	restaurare	și	modernizare,	
pentru	 că	 trecutul	 trebuie	 să	 fie	 un	punct	 de	
plecare	 pentru	 viitor.	 Astfel,	 s-a	 transformat	
ı̂ntr-un	 Wine	 Resort.	 Conceptul	 a	 fost	 de	
transformare	 dintr-o	 simplă	 vinărie	 ı̂n	 una	
destinată	 relaxării,	 unde	 să	 te	 simți	 bine,	
prevăzută	 cu	 piscină	 și	 spa,	 restaurant	 cu	
mâncare	tradițională”.	
Link	video:	https://we.tl/t-qa1LtPaqKW

https://we.tl/t-L3zUZp4YaN
https://we.tl/t-qa1LtPaqKW
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Arh.	Constantin	HÂRȚAN.	„Centrul	Cultural	
CUCUTENI,	Muzeul	Eugenia	POP,	Info	Point”:
„Dezvoltarea	 spațiului	 Centrului	 Cultural	
CUCUTENI	 a	 venit	 ı̂n	 urma	 desfășurării	
Simpozionului	 de	 arte	 vizuale	 din	 Cucuteni,	
care	a	avut	loc	ın̂tr-un	spațiu	impropriu.	A	fost	
ca	orice	alt	demers	-	au	venit	la	noi,	le-am	făcut	
o	temă	de	proiectare,	am	dezvoltat-o	ım̂preună	
și	 am	 ajuns	 la	 o	 formă	 centrală.	 Din	 toată	
simbolistica	 cercului	 am	 ales-o	 pe	 cea	 de	
inițiere.	Este	un	spațiu	multifuncțional	unde	se	
desfășoară	 tot	 ceea	 ce	 ține	 de	 activitatea	
Centrului	Cultural”.
Link	video:	https://we.tl/t-QJBBsuPJvV

SESIUNEA II

Arh.	Dorin	LOZOVANU.	„Aspecte	ale	
arhitecturii	 comunităților	 etnice	
din	 Republica	 Moldova	 între	
tradițional	și	modern”:
Arh.	Constantin	GORCEA:	„Cei	care	
au	fost	acum	cinci	ani	la	prima	ediție	
«arhitectura	 românească	 din	 afara	
granițelor	țării»	poate	ıș̂i	amintesc	o	
prezentare	 despre	 comunitățile	
românești	din	sudul	Dunării.	Rog	pe	
colegii	 dlui	 Lozovanu	 să-i	 transmită	
regretul	nostru	că	nu	a	putut	ajunge	și	
ı̂ l 	 așteptăm	 data	 viitoare.	 E	 un	
cercetător	la	Academia	din	Moldova,	
geograf,	 iar	 prezentările	 lui	 au	
ın̂totdeauna	 tangențe	 cu	 arhitectura	
și	cu	problemele	noastre”.	

https://we.tl/t-QJBBsuPJvV


I N F O 3

		36			

Arh.	 Silvia	 DEMETER-LOWE.	 „Reabilitarea	
patrimoniului	 de	 arhitectură,	 o	 gherilă	
contemporană”:
„I�n	2001	am	avut	privilegiul	să	primesc	o	bursă	
acordată	 de	 Societatea	 pentru	 protecția	
monumentelor	antice,	care	avea	să-mi	schimbe	
viața,	 nu	 numai	 viziunea	 asupra	 profesiei.	
Această	bursă	a	constat	ın̂	9	luni	de	pregătire	
alături	 de	 alți	 profesioniști	 ın̂	 domeniu.	 Am	
călătorit	timp	de	un	an	ın̂ 	Marea	Britanie,	timp	
ın̂	care	am	lucrat	alături	de	arhitecți,	ingineri,	
meșteri	pe	șantiere,	ın̂	ın̂cercarea	de	a	ın̂țelege,	
de	 fapt,	 ce	 este	 procesul	 de	 construcție	 și	 de	
restaurare”.
Link	video:	https://we.tl/t-1UwqFdnD1m

Arh.	Doru	DEACU.	„Patrimoniul	arhitectural	
rural	între	tradiție	și	inovație	-	din	nordul	
Moldovei,	zonele	Bucovina	de	sud,	Fălticeni	
și	Botoșani”:
„S-a	 ı̂ntâmplat	 ca,	 ı̂n	 cadrul	 proiectului	
«Patrimoniul	 rural»	 să	 activez	 și	 eu.	 Am	
participat	 la	 evaluarea	 unor	 tipuri	 de	
arhitectură	pentru	ın̂cadrarea	specificului	local	
din	mediul	rural.	Am	fost	coordonatorul	pentru	
zonele	Bucovina	de	sud	și	Fălticeni.	Ceea	ce	vă	
voi	prezenta	a	pornit	de	 la	această	 activitate,	
dar	se	regăsesc	și	lucruri	care	nu	țin	de	ea”.
Link	video:	https://we.tl/t-Rnodes2BN6

https://we.tl/t-1UwqFdnD1m
https://we.tl/t-Rnodes2BN6
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Arh.	Vlad	BARBU.	„Despre	mămăligă	sau	viu	
grai	 -	 repere	 pentru	 ieșitul	 din	 doctul	
profesionalism	al	somnolenței	citadine”:
„Orășenii	au	ın̂ceput	să	creadă	că	ideile	se	nasc	
chiar	ın̂	oraș.	Apoi	au	mers	ın̂	orașe	mai	mari	și	
au	ın̂vățat	să	fie	și	mai	ın̂crezători	că	ideile	se	
nasc	 la	 oraș,	 uitând	 că	 gândurile	 se	 nasc	 ın̂	
pustie.	 Trebuie	 să	 fim	 atenți	 și	 cum	 folosim	
cuvintele,	 de	 exemplu	 «civilizație»	 este	
principala	 motivație	 să	 fim	 cumsecade	 și	
provine	 din	 terminologia	 orașului.	 Ecologia	
este,	de	asemenea,	industrială	și	disprețuiește	
naturalețea”.
Link	video:	https://we.tl/t-28FV80p1DM

https://we.tl/t-28FV80p1DM
https://we.tl/t-28FV80p1DM
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„S-A	ÎNTÂMPLAT	ÎNTR-O	JOI”
de	Elise	Wilk

cu	Mândru	Cătălin	Ștefan
Spectacol	în	spațiul	neconvențional	al	„Uzinei	de	Apă”
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Link	video:	https://we.tl/t-m3x4XjTvos

https://we.tl/t-m3x4XjTvos
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Vom continua relatarea evenimentului în numărul viitor al Buletinului Informativ.



OBSERVAȚII	DE	ANTROPOLOGIA	HABITATULUI	ROMÂNESC	
DIN	AFARA	ACTUALELOR	FRONTIERE

					44			

de arh. Dorin BOILĂ

HARTA	ZONELOR	PARCURSE	DE	ECHIPELE	SOCIOLOGICE	ÎN	NORD-ESTUL	ROMÂNIEI	
MARI,	ÎN	ANII	*930	(SCHIȚĂ	D-tru	Bejan)

EXCURSII PROFESIONALE O.A.R. – U.A.R.
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	 A	 doua	 dimineață	 a	 excursiei	 noastre	 documentare	 –	 ne-am	 trezit	 ın̂	 centrul	
Cernăuțiului,	oraș	important	pentru	sudul	Ucrainei,	dar	mai	important	pentru	istoria	
noastră	 politică	 și	 culturală	 !	 Am	 intrat	 ın̂	 atmosfera	 –	 dorită	 multiculturală,	 ca	 o	
emblemă	a	acestei	intersecții	de	neamuri	și	interese	geostrategice	–	dar,	până	la	urmă	
impregnată	de	propagandă	ucrainiană,	pe	un	fond	imperial-rusesc	de	neșters,	pe	care	
poate	numai	noi	și	polonezii	ıl̂	resimțim	pe	coordonatele	corecte...
Istoricește,	 Sf.	 Ștefan	 cel	 Mare	 este	 autorul	 primei	 răsturnări	 demografice	 în	 istoria	
Cernăuțiului	(în	românește	NEGRENI)	–	după	o	luptă	prin	regatul	polonez,	a	adus	din	nord	
zeci	de	mii	de	robi	ucrainieni,	pe	care	i-a	plasat	în	această	zonă...	
În	anul	1930	orașul	avea	112.427	locuitori,	fiind	al	treilea	ca	mărime	din	România	Mare,	
românii	 reprezentând	27%	din	populația	 lui	–	dar	era,	poate,	 cel	mai	 frumos	oraș	din	
provincie,	pe	drept	cuvânt	denumit	 „Mica	Vienă”.	 În	prezent	populația	 lui	este,	potrivit	
datelor	recensământului	din	anul	2013,	de	259.419	locuitori	din	care	72%	sunt	ucraineni,	
9%	 ruși	 și	 aproximativ	 5,5%	 români,	 dacă	 îi	 luăm	 în	 calcul	 și	 pe	 cei	 care	 se	 declară	
moldoveni.	

EXCURSIE	ÎN	SUDUL	UCRAINEI	ȘI	REPUBLICA	MOLDOVA	 	

6-13	APRILIE	2019

EPISODUL	2	-	CERNĂUȚI																																																																																																															
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	 Am	primit	cu	satisfacție	ghidajele	ın̂	limba	română	ale	unor	autohtoni,	la	marea	
Universitate,	fost	Sediu	Mitropolitan	românesc,	devenit	monument	UNESCO,	dar	și	 la	
emblematicele	clădiri	ale	comunității	românești	(Casa	Românească	–	sediul	Societății	
pentru	Cultură	Românească	 și	Palatul	Național	al	Românilor	–	arh.	Horia	Creangă)	–	
ambele	devenite	niște	palide	amintiri	ale	 funcției	originare:	din	prima	au	mai	rămas	
comunității	românești	doar	două	ın̂ căperi	la	parter,	iar	din	a	doua	mai	nimic	–	s-a	făcut	
acolo	un	muzeu	iudaic	și	ın̂	rest,	săli	de	spectacole	și	alte	instituții	ucrainiene...	Cel	mai	
ın̂suflețit	 și	 corect	 ghid	 local	 a	 fost	 dl.	 arhivist	Dragoș	Olaru,	 care	 ne-a	 prilejuit	 și	 o	
emoționantă	ın̂tâlnire	cu	membrii	ai	comunității	românești	din	oraș.
	 Doresc	să	ın̂cep	relatarea	despre	Cernăuți	cu	vizita	noastră	ın̂	locurile	cele	mai	
importante	pentru	români:	cele	două	clădiri	ın̂	care	funcționau	școli	pe	vremea	tânărului	
Mihai	Eminescu	–	școlile	unde	cel	mai	mare	poet,	lingvist	și	ziarist	român	a	ın̂ceput	de	
copil	călătoria	ın̂	lumea	culturii	!	De-abia	poți	să	identifici	plăcuțele	comemorative,	dar	
ne-a	bucurat	ochii	cea	a	cărei	grafică	excepțională	 (reprezentarea	profilului	Poetului	
prin	ramurile	unui	copac)	vine	de	 la	un	arhitect	 român	 -	 Școala	primară	 („National-
Hauptschule”	–	azi	școală	pt	șoferi)	unde	Mihai	a	fost	elev	premiant	ın̂tre	1858-1860,	
apoi	Gimnaziul	austriac	(„Ober-Gymnazium”	–	azi	școală	generală)	frecventat	de	poet,	cu	
scurte	ın̂treruperi,	ın̂tre	anii	1860-1866;	clădirea	se	găsește	vizavi	de	Piața	Teatrului.	Pe	
frontispiciu	s-a	amplasat	o	placă	comemorativă,	 ın̂	 limba	rusă...	Am	mers	apoi	 ın̂tr-o	
piațetă	din	spatele	Palatului	Național	românesc,	unde	a	fost	ascunsă	singura	statuie	a	lui	
Mihai	Eminescu	ın̂găduită	de	autorități,	și	a	cărei	inscripționare	este	cu	litere	chirilice	
(numele	ın̂	românește	este	sistematic	vandalizat...).																																																					
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	 Vizita	la	actuala	universitate	de	stat,	fostul	Palat	Mitropolitan,	ne-a	prilejuit	o	nouă	
ın̂toarcere	ın̂	vremuri	istorice,	legate	de	cultura	neamului	românesc,	dar	ım̂pletită	cu	
numeroase	neım̂pliniri	tocmai	datorită	unei	insuficiente	solidarități	etnice	și	civice	!
Iată	 câteva	 amănunte	 legate	 de	 mărețul	 ansamblu,	 a	 cărei	 unitate	 stilistică	 se	
completează	cu	neo-românescul	sintetizat	de	Petre	Antonescu,	după	a	cărui	primărie	
bucureșteană	s-a	realizat	proiectul	Căminului	studenților	ortodocși	din	Cernăuți.
	 În	sala	sinodală	a	Mitropoliei	s-a	votat,	la	28	noiembrie	1918,	unirea	Bucovinei	cu	
Regatul	 României,	 dar	 în	 prezent	 în	 această	 sală	 nimic	 nu	 mai	 amintește	 de	 acest	
eveniment.	 Trebuie	 menționat	 că	 la	 28	 noiembrie	 1918	 românii	 din	 Bucovina	 și-au	
exercitat	dreptul	la	autodeterminare	și	că	votul	s-a	făcut	prin	delegați	și	nu	în	urma	unui	
referendum	popular,	cum	am	fi	tentați	să	credem.	De	aceea	unirea	Bucovinei	cu	România	
nu	 s-a	 bucurat	 de	 o	 recunoaștere	 internațională	 unanimă,	 teritoriul	 fostei	 provincii	
austriece	fiind	râvnit	și	de	Republica	Ucrainei	de	Vest,	astfel	că	numai	prezența	diviziei	
românești	 aflate	 sub	 comanda	generalului	 Zadic	 a	 împiedicat	 ocuparea	 ei	 de	 efemera	
republică.	 Nici	 guvernul	 sovietic	 nu	 a	 recunoscut	 această	 unire	 și,	 cu	 toate	 că	 doar	
Basarabia	 figura	 în	 anexele	 secrete	 ale	 pactului	 Ribbentrop-Molotov	 de	 împărțire	 a	
Europei,	în	iunie	1940	Stalin	l-a	înștiințat	pe	Hitler	că	dorește	să	ocupe	întreaga	Bucovină	
însă,	față	de	rezervele	exprimate	de	acesta	din	urmă,	și-a	redus	pretențiile	la	jumătatea	de	
nord	a	provinciei	unde	majoritari	erau	ucrainenii.																																																

Sala Sinodală a Mitropoliei românești în momentul proclamării Unirii Bucovinei cu Țara  (18/28 
noiembrie 1918). În fruntea adunării s-au aflat Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Ion Nistor și cu 
ajutorul militar al diviziei conduse de gen. Iacob Zadic, trimis de guvernul de la București.
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Din	 tribulațiile	 istoriei	 acestui	 așezământ	 UNESCO,	 merită	 amintit	 episodul	 specific	
atitudinii	rusești	față	de	„vecinătatea”	lor:	incendiul	izbucnit	la	Mitropolie	la	29	martie	
1944	 când,	 din	 cauza	 unor	 ostași	 sovietici	 „eliberatori”	 care	 au	 făcut	 focul	 direct	 pe	
dușumelele	din	lemn,	a	ars	o	parte	însemnată	a	tavanului	din	lemn	pictat.	Acesta	a	fost	
refăcut	ulterior	cu	materiale	mult	mai	ieftine.	
Ceea	ce	constituie	astăzi	corpul	principal	al	Universității	a	fost	inițial	clădirea	Mitropoliei	
Ortodoxe	 a	 Bucovinei	 și	 Dalmației	 care,	 având	 venituri	 consistente,	 a	 stăruit,	 prin	
mitropolitul	 Evghenie	 (Eugeniu)	 Hacman,	 să	 își	 construiască	 un	 edificiu	 impunător.	
Proiectul,	în	stil	mauro-bizantin,	a	fost	întocmit	de	tânărul	arhitect	ceh	Josif	Hlavka	iar	
lucrările	au	început	în	anul	1864.	Materialele	de	construcție	au	fost	procurate	din	zonă,	ca	
și	forța	de	muncă,	numai	meșterii	cioplitori	au	fost	aduși	de	la	Viena.	În	acest	scop	s-au	
înființat	două	fabrici	de	cărămidă	și	una	de	țigle,	tradiția	consemnând	că	fiecare	cărămidă	
a	fost	testată	de	producători	și,	dacă	nu	scotea	un	sunet	special	atunci	când	era	ciocnită,	nu	
era	livrată.Lucrările	de	construcții	au	durat	până	în	anul	1878	iar	darea	în	folosință	s-a	
făcut	în	etape,	începând	cu	facultatea	de	teologie,	care	include	capela	cu	hramul	„Sfinții	
Trei	Ierarhi”,	apoi	cu	reședința	mitropolitană.	Pilonii	au	fost	așezați	pe	plăci	de	plumb,	
pentru	a	absorbi	trepidațiile	de	la	mișcările	telurice,	totul	fiind	făcut	în	ideea	construirii	
unui	edificiu	durabil	în	timp.			
Picturile	capelei	sunt	în	stil	neobizantin	dar,	fiind	realizate	de	meșteri	vienezi,	au	multe	
influențe	din	pictura	catolică,	ceea	ce	le	dă	totuși	un	farmec	deosebit.	În	fine,	în	anul	1878	s-
a	terminat	și	amenajarea	exterioară	–	inclusiv	a	parcului	dendrologic	de	2	hectare	și	a	aleii	
din	 fața	 corpului	 principal	 care,	 deși	 arată	 ca	 fiind	 doar	 balastată,	 ea	 ascunde	 un
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sistem	ingenios	de	drenaj	care	nu	numai	că	împiedică	băltirea	apei	pluviale	dar,	în	verile	
toride,	 creează	 un	 microclimat	 mai	 răcoros.	 De	 aceea	 este	 strict	 interzisă	 pășirea	 pe	
această	 alee,	 cu	 o	 singură	 excepție	 –	 toamna,	 la	 deschiderea	 anului	 universitar,	 când	
studenții	celor	opt	facultăți	ale	Universității	se	reunesc	aici	la	cursul	festiv.				
Trebuie	spus	că	plimbarea	noastră	prin	centrul	istoric	al	orașului	ne-a	pus	ın̂	fața	unei	
situații	 alarmante	 pentru	 arhitectura	moștenită	 de	 Cernăuți	 –	 straturile	 stilistice	 și	
țesătura	 istorică	 a	 cvartalelor/	piețelor	 se	 află	 ın̂	mare	 suferință,	 din	 cauza	 situației	
economice	specifice	unui	stat	comunist	 ın̂că	nerupt	de	vechiul	mod	de	administrare.	
Restaurările	 sunt	puține	 și	 neadecvate,	majoritatea	 imobilelor	 sunt	delabrate,	multe	
neutilizate,	 ceea	 ce	 constituie	 un	 pericol	 ı̂n	 plus	 pentru	 moștenirea	 patrimonială	
românească	–	deoarece	este	un	prilej	pentru	ucrainieni	de	a	„scăpa”	de	construcții	care	le	
amintesc	de	România	Mare	și	de	a	câștiga	spațiu	imobiliar	ultracentral...
Cu	toate	astea,	am	trecut	cu	uimire	și	pe	lângă	câteva	imobile	la	care	s-au	păstrat	firmele	
comerciale	din	interbelic,	evident	scrise	românește	!!		 	 	 	
I�n	 general,	 fondul	 construit	 ı̂n	 perioada	 interbelică,	 prin	 efortul	 administrației	
românești,	 dar	 și	 cu	 contribuția	 unor	 arhitecți	 de	 alte	 etnii,	 devotați	 orașului,	 se	
integrează	bine	ın̂	țesutul	mai	vechi	al	Cernăuțiului	–	stilul	„internațional”,	epurat	și	cu	
mult	beton	armat,	nu	apare	distonant,	ca	ın̂	alte	orașe,	deși	aici	s-a	păstrat	un	număr	
relativ	important	de	edificii	realizate	ın̂	acest	stil.
Pentru	a	înțelege	mai	bine	situația	populației	și,	mai	ales,	a	românilor	din	zonă,	apelăm	la	o	
mărturisire	-	d-na	Rodica,	una	dintre	muzeografele	de	la	Muzeul	Etnografic,	o	româncă	din	
Cernăuți	 care	ne-a	 lămurit	 cum	 se	poate	avea	un	nivel	 de	 trai	 decent	 în	Ucraina	–	 să	
muncești	în	Occident	sau	să	ai	pe	cineva	din	familie	care	muncește	în	Occident.	Aceasta	
pentru	că	în	țară,	fie	că	lucrezi	la	stat	sau	la	privat,	ajungi	să	trăiești	la	limita	sărăciei,	mai	
ales	că	recentul	război	civil	a	agravat	situația	economică.																																			
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Ca	o	concluzie	la	parcurgerea	străzilor	și	interioarelor	unor	clădiri	monumentale	și	a	
două-trei	intrări	ın̂	oraș	–	cei	care	am	venit	prima	oară	am	avut	tendința	de	a-l	compara	
cu	orașul	Cluj-Napoca,	de	unde	tocmai	plecasem	–	la	nivelul	de	astăzi	nu	putem	face	o	
asemenea	 comparație...	 Cernăuțiul	 se	 află	 ı̂ntr-o	 groapă	 de	 potențial	 urbanistic,	
economic	și	social,	greu	de	surmontat	mai	devreme	de	câteva	decenii...	
Toate	 mărturiile	 demonstrează	 că	 acum	 peste	 150	 de	 ani	 orașul	 adăpostea	 o	 viață	
vibrantă,	 la	 care	 contribuia	 de	 fapt	 ın̂treaga	 zonă	 –	 cartierele	 și	 satele	 românești	
apropiate:	 Sadagura,	 Toporăuți,	 Cămiana,	 Caravia,	 Mihalcea,	 Mahala,	 Vânători	 și	
Mămăiești.	 Ceea	 ce	 susținea	 această	 viață	 social-culturală	 era	 contextul	 ad-tiv-
economic-cultural	mai	elevat,	asigurat	de	un	imperiu	central-european,	context	ridicat	
pe	un	plan	superior	ın̂	perioada	interbelică,	adică	sub	administrația	Regatului	României	
Mari	–	dovada	constituind-o	dezvoltarea	demografică	a	tuturor	etniilor	din	regiune	!												
Astăzi	 atmosfera	 Cernăuțiului	 este	 dezolantă	 și	 profund	 defavorabilă	 unui	 progres	
social-cultural	pentru	etniile	neucrainiene...

P.S.	1	--	 Pentru	o	privire	antropologică	asupra	proceselor	istorice	de	la	limita	estică	
a	habitatului	românesc,	recomand	volumul	„HOTARUL	CU	CETA� ȚI	–	cum	se	distruge	un	
neam”	de	preot	Dimitrie	Bejan,	fost	component	al	echipelor	sociologice	organizate	de	
Dimitrie	Gusti	ın̂	interbelic.	(edit.	Doxologia	–	Iași	–	2010).
P.S.	2.	--	 O	 parte	 din	 documentația	 foto	 a	 fost	 preluată	 din	 albumul	 „Cernăuți	 –	
arhitectură	europeană,	arhitectură	românească	/	1860	–	1940”	–	edit.	Simetria,	Buc.	
2018.																																		
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