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INFO 1
Pe 12 noiembrie, ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală, s-a desfășurat vernisajul
expoziției de fotografie și lansarea albumului monografic intitulate „Dimitrie Ionescu
Berechet, arhitectul Patriarhiei Române”, în prezența doamnei Ileana TUREANU,
președintele Uniunii Arhitecților din România, lect. dr. Ștefan IONESCU BERECHET, de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, nepotul fostului arhitect-șef al
Patriarhiei, arhitecta Ana Maria GOILAV, prof. dr. arh. Augustin IOAN.
Arhitect-șef al Patriarhiei Române mai bine de 30 de ani, arhitectul Dimitrie Ionescu
Berechet este autorul a peste 400 de lucrări de arhitectură: edificii de cult, restaurări,
lucrărilor de decorațiuni interioare. Ionescu Berechet este un creator al stilului neoromânesc, dar și autorul unor imobile modernist-cubiste cu elemente Art Deco.
Ileana TUREANU, președintele Uniunii Arhitecților din România:
„Evenimentul din această seară este organizat
împreună cu Universitatea de Arhitectură și
Urbanism «Ion Mincu». Doamna Ana Maria
GOILAV a avut o primă reuniune dedicată Ghidului
de Arhitectură Eclezială la Universitatea de
Ar hit e c t u r ă a c u m o s ăp t ăm ân ă . D o mnu l
BERECHET ne-a adus o parte dintre lucrările
arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet și o carte
dedicată operei lui, care poate fi achiziționată”.

Prof. dr. arh. Augustin IOAN:
„Am descoperit mai demult acest arhitect, probabil
cel mai important arhitect de biserici din România
încă. Am început să mă uit împrejur, ca să zic așa, și
să descopăr, printre altele, pe Dimitrie Ionescu
Berechet, dar și pe Petre Antonescu cu studiul său
despre «Biserici nouă», despre care vrea Ana Maria
să facă o ședință separată. Când ne-am trezit după
episodul comunist că vrem să facem biserici, nu mai
știam cum, pentru că transmisiunea nu s-a dus mai
departe cu încă o etapă. Ceea ce știm am descoperit în
arhive, uitându-ne la proiectele lor, încercând să înțelegem ce au vrut să facă. Dimitrie Ionescu
Berechet este printre cei mai importanți în cadrul acestui proiect pentru perioada interbelică,
atunci când a fost o re-bizantinizare a arhitecturii ortodoxe”.
Link video: https://we.tl/t-YILjqvg6DT
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INFO 1
Arh. Sorin VASILESCU:
„De ce oare Câmpulung și Târgoviște au însemnat ce au
însemnat? Poate nimic mai reprezentativ decât opera nu
doar eclezială, dar și cea civilă a lui Dimitrie Ionescu
Berechet se găsește în Câmpulung. Gândiți-vă ce
înseamnă calcarul care obligă la a gândi nu doar
perenitatea pietrei, ci a gândi ca arhitect o arhitectură în
care piatra să aibă un subiect care poate fi dezvoltat în
timp”. Link video: https://we.tl/t-tDvGyHiqry

Lect. dr. Ștefan IONESCU BERECHET,
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București:
„Este un proiect de suflet pe care l-am început în urmă cu
șapte ani, răsfoind sulurile și dosarele rămase necercetate
de la moartea bunicului meu, în 1969. Având în vedere că
anul acesta se împlinesc 50 de ani, explicația este de la
sine înțeleasă de ce această expoziție retrospectivă este
încununarea unui demers de câțiva ani. Am început
printr-o documentare nu doar în arhiva familiei, ci și pe
teren, la Câmpulung, în 2012, timp de vreo două luni,
care s-a finalizat cu o expoziție acolo în oraș, itinerată
apoi și în Pitești, iar, în 2013, chiar aici la Centrul de
Cultură Arhitecturală. Cu ocazia acestei aniversări
rotunde, am zis că e cazul unei expoziții mai de ansamblu care să ilustreze cât de cât bogatul său portofoliu,
atât cantitativ, cât și calitativ, iar ce vedeți pe pereți este doar o mică parte”.
Link video: https://we.tl/t-1ufWiWda9Y

Arh. Ana Maria GOILAV:
„Inovația vine din întâlnirea acestor teme, cum sunt
arhitectura de zid, bisericile reprezentative care
candidau la statutul de catedrale sau de mari biserici, cu
resursa și tehnica de construcții a epocii. Este interesant
de observat ce s-a întâmplat în perioada interbelică și în
construcția laică, nu doar cea religioasă. Sunt niște
fotografii foarte frumoase cu muncitori în straie populare
care construiesc blocuri moderniste în București.
Imaginați-vă cum toată această lume s-ar transpune în
construcția de biserici, plus aportul bizantin. Și atunci
evident că era nevoie de niște arhitecți foarte talentați și
dăruiți care să poată ține în mână acest moment de cotitură absolut necesară, în care se reinventa biserica
în termeni urbani”. Link video: https://we.tl/t-eshaL7YUZS
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INFO 2

Premiile Arhitext East Centric 2019
Concursul Premiile Arhitext East Centric 2019 a adus laolaltă proiecte de calitate remarcabilă
realizate în ultimii 5 ani în Europa Centrală și de Est. Selecția făcută de echipa Arhitext s-a axat pe
cinci categorii tipologice:
Clădiri rezidențiale, Clădiri publice, Amenajări interioare, Amenajări exterioare, Regenerare.
Proiectele înscrise în cele cinci secțiuni au fost jurizate de câte un juriu format din arhitecți, critici de
arhitectură, oameni de cultură români și străini. Juriile au selectat câte cinci nominalizați pentru
fiecare secțiune de concurs. În cadrul trienalei, nominalizații și-au susținut proiectele în fața
juriilor, în sesiuni publice.

Secțiunea Instalații
AB CHVOYA - O casă cu un candelabru

Acest obiect a fost proiectat pentru festivalul „ARCHSTOYANIE – 2017”. Tema festivalului a fost
reprezentată de întrebarea „Cum să trăim?”. O casă cu un candelabru este un modul destinat locuirii,
pentru două persoane. Casa este realizată din lemn și nu are ferestre. Singura deschidere se află în
tavan. Ea conectează volumul opac al casei și volumul transparent al luminatorului, unde este
localizate candelabrul. În timpul zilei casa este luminată natural. În întuneric, candelabrul
luminează atât interiorul casei, cât și exteriorul acesteia. Un trecător își poate imagina atmosfera
intimă din cameră, dar viața locuitorilor este complet ascunsă de ochii celor din afară.

12

INFO 2

Arrea arhitektura
Pavilionul de intrare, parcul dendrologic Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok este un parc frumos care, inițial, înconjura un castel. Proiectul nostru din
concurs a abordat întregul parc. Ne-am ocupat, în principal, de zona intrării, precum și de zona
adiacentă portului. Am finalizat prima fază - aranjarea intrării în parcul dendrologic. Crucială
pentru acest proiect a fost găsirea unui amplasament cât mai potrivit pentru instalarea unei noi
intrări în pavilion. Am căutat stilul și expresia arhitecturală a clădirii care ar putea sublinia
frumusețea naturală a zonei – un pârâu, cu un grup de sequoia de-a lungul său – ce permit parcului să
funcționeze sub diferite scenarii.
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INFO 2

COLL COLL - Prádelna

Sarcina noastră a fost clară din prima: trebuia să păstrăm spiritul spațiului, construind un refugiu
pentru mintea creativă. Spălătoria scoasă din uz de la ultimul nivel al unei case din secolul al XIX-lea
le avea pe toate. Ascunsă în inima Cartierului Evreiesc din Praga, la mansardă, cu cinci etaje
deasupra dezordinii orașului vechi. Chiar în centru, deși atinge cerul. Anii de muncă s-au impregnat
în pereții acestui spațiu, oferind fundația perfectă designului nostru pentru biroul unui poet. Toate
intervențiile noastre au urmărit obiectivul de a amplifica atmosfera unică și de a permite scrierea
confortabilă și, uneori, posibilitatea de a rămâne aici peste noapte.
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INFO 2

H. CENK DERELI – Migraţie forţată

Unii dintre noi sunt forțați să fie mereu în mișcare, din motive diverse. Unii oameni părăsesc zonele
de război. Alții decid să plece din motive politice. Instalația „Migrație forțată” imaginează acești
oameni sub forma unor case cu acoperiș în două ape, sub un văl alb – o casă fantomă smulsă din
pământ. Ea încearcă să se așeze din nou, dar rădăcinile retezate o împiedică – senzația de deznădejde
vine din faptul că silueta nu atinge nimic din ceea ce se află sub ea, asemenea amintirilor celor care
sunt obligați să plece. Intensitatea acestor amintiri nu scade niciodată. Ele îți arată că se poate
întâmpla din nou, pe neașteptate, același lucru.
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NFO + Petar Barišić – Memorialul Gordan Lederer

Memorialul „Peisaj frânt” este alcătuit dintr-o cale de acces și un obiectiv de cameră spart. Calea,
imaginată ca fiind calea vieții lui Lederer, este structurată în plăcile de beton care au fost așezate pe
iarbă. Codificarea este realizată astfel încât plăcile de beton să fie „înlănțuite” în rame negre de oțel,
fiecare având gravată anul din viața lui Lederer în negativ, ca o interpretare a cadrelor de film. Calea
trece tensionată prin terenul natural, ducând la o ultimă placă, una memorială, fără număr, ce
reprezintă anul morții sale. Banca de pe placa memorială este redusă pe cât posibil și este, de fapt,
doar o parte a cărării care se ridică ușor de la sol indicând capătul aleii și o priveliște finală, la propiru
și la figurat.
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INFO 2

PARASITE STUDIO – Timișoara 2021

Propunem un tub simplu care are o parte exterioară și una interioară, divizată, dar fără delimitare
clară, în spiritul temei, dar și al orașului pe care evenimentul îl reprezintă. Tubul suport este din
beton armat, suprafața pe care se poate expune, se poate interveni în modul cel mai direct, desenând
cu creta chiar. Este o suprafață care datorită curburii mari este potrivită expunerii aproape în orice
condiții. În același timp suprafața interioară este gândită astfel încât să poată găzdui – lucru deosebit
de firesc pentru un spațiu care adună comunitatea. Poate fi gazda unor mici evenimente sau
proiecții, a unor expuneri ce necesită o oarecare protecție, dar poate fi și un spațiu pentru odihnă sau
care oferă pur și simplu umbră trecătorilor. Mai important poate decât orice este că, odată încheiată
expoziția, acest tub de beton poate fi reutilizat.
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SO? – Cabină la graniţă

Ce ne spune imaginea unui bărbat care se deplasează de unul singur printr-o pădure aproape
neatinsă către coliba sa elegantă, dar cu un design simplu, așezată cu delicatețe pe sol? Această
reprezentare foarte populară poate face trimitere la visul de a scăpa de metropolă sau la o modalitate
de a reveni la natură. Dar, mai mult decât atât, fotografia arată victoria arhitecturii – cum poate
aceasta supraviețui chiar și fără o infrastructură care se presupune a fi, de peste un secol, principalul
susținător al construcțiilor. În timp ce imaginea casei izolate din natură face trimitere la triumful
menționat mai sus, secțiunile clădirii afișează detaliile și modul în care arhitectura a învins, fără
infrastructură, folosindu-se de natură prin colectoare de apă provenită din precipitații, prin
panouri solare etc.
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INFO 2

Secțiunea Clădiri rezidențiale
A69 architekti - Prototip de locuinţă unifamilială

În fosta carieră de granit Posázaví a fost construit prototipul unei case de familie. Scopul acestui
proiect este verificarea calităților structurale, tipologice și de utilizare ale prototipului. Casa este
situată la marginea unei stânci, deasupra unui lac. Proiectul a păstrat arborii plantați, a pus în
valoare panorama asupra apei și permite accesul la pajiștea din apropiere, situată în mijlocul unei
păduri. Un simplu cub de 15 × 15 × 4 metri este compus din spații interioare structurate într-o
manieră mai complexă. Spațiul locuibil este modelat sub forma unui labirint organic, care permite
accesul îndelungat la lumina naturală și solară, prin ochiuri de comunicare ce pătrund prin
adâncimea structurii.
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INFO 2

AB CHVOYA – Casă în Roschino

Aceasta este o casă pentru o familie formată din doi artiști din Roschino, aflată la 60 km distanță de
Sankt Petersburg. Casa e situată la marginea unei așezări, chiar lângă pădure. Terenul este puțin
înclinat, complet acoperit de conifere și cuprinde și două furnicare. Poziția și dimensiunile cșădirii
sunt predefinite de mediul înconjurător. Un volum lung, îngust al casei este amplasat în așa fel încât
să păstreze întreaga floră și faună al sitului.
Casa are dimensiunea de 30 x 5,5 metri. Se compune dintr-un studio și o zonă de locuit, cele două
fiind separate de un portic de tranzit. Zona de locuit cuprinde intrarea, o zonă deschisă destinată
bucătăriei, care include și livingul și diningul, două dormitoare pentru copii și oaspeți și un
dormitor matrimonial.
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INFO 2

Dekleva Gregorič Architects – Casa cu șemineu

Designul casei se bazează, în primul rând, pe regulile arhitecturii locale. Acesta respectă morfologia
contextului construit tradițional, cu referire la tipul de acoperiș mansardat predominant, cu
parametrii volumetrici și materiali specifici. Pe de altă parte, casa cu șemineu marchează
transformarea tipologică generată de specificitatea utilizatorilor. Bucătăria cu șemineu
multifuncțional joacă un rol vital în viața privată și socială a unui cuplu care trăiește în mediul rural.
Hornul sobei, poziționat central, determină conceptul casei, care generează aspectul aliniat central
al spațiilor în secțiunea sa specifică. Coama acoperișului se desparte în două, creând un luminator
continuu care se desfășoară de-a lungul volumului casei, asigurând lumina necesară pentru toate
spațiile importante. Poziționată la granița satului, casa se raportează la hambarul de lemn adiacent,
dominat de materialul întunecat al lemnului. Însă, prin noua sa identitate volumetrică distinctă, se
îndepărtează în mod deliberat de vecinul său vernacular și se asociază în mod curios cu biserica din
secolul al XVI-lea din apropiere, creând un dialog între cele două volume.
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INFO 2

AB CHVOYA – Casă în Roschino

Sarcina noastră a fost aceea de a crea o nouă configurație funcțională în interior și de a remodela
complet intervenția în interiorul limitelor existente. Punctul de plecare a fost vecinătatea –
proiectată ca o «grădină urbană». În proiectul nostru am încercat să realizăm câteva cadre care ar
putea fi folosite ca suport pentru plante – am dorit să extindem grădina existentă, ca parte
componentă a casei și continuare a pereților și a terasei clădirii. Astfel, am oferit o zonă de relaxare în
aer liber – terasa de la primul etaj este accesibilă din sufragerie grație noilor scări aflate în exterior.
Pereții exteriori o feresc de privirea trecătorilor, în timp ce deschiderile și părțile translucide lasă
soarele înăuntru.
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PLURAL – Casa din casă

Această locuință unifamilială este situată intr-o zonă stabilă de locuinţe izolate și parcele cu grădini.
Retrasă considerabil față de stradă, construcția are aceeași poziție ca fosta seră, ceea ce conferă o
anumită izolare și intimitate. Dispunerea centrală a casei împarte spațiul în grădina din față și
grădina din spate. În timp ce grădina din față este concepută ca un spațiu cu vegetație luxuriantă,
informală, grădina din spate, ascunsă de casă, are un caracter mai degrabă funcțional. Casa în sine
este împărțită în două părți concentrice – interiorul și exteriorul. Partea interioară este alcătuită din
elementele de bază ale locuirii și este dispusă pe o tramă palladiană de 3 x 3, în centrul căreia se află
locul de luat masa, cu o puternică direcţionare verticală. Partea exterioară constă în funcţiuni
complementare – curți interioare de diferite dimensiuni și proporții, garaj, piscină și depozite.
Aceasta formează un spațiu de interacțiune, nefiind nici casă, nici grădină propriu-zis, ci mai
degrabă un mediator între cele două.
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Secțiunea Clădiri publice
BBGK Architekci – Museul Katyn

Muzeul Katyn comemorează un episod dureros al istoriei poloneze, care a avut loc în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, când peste douăzeci de mii de ofițeri militari polonezi și oficialități de
stat au fost ucise brutal de poliția secretă sovietică.
Muzeul Katyn se află în partea de sud a cetății Varșoviei, alcătuită din trei clădiri istorice. Întreaga
fundație este un parc în care pădurea Katyn, un element cu simbolism puternic, se află în centru.
Intrarea este amplasată la poarta Nowomiejska, extindere a rutei orașului vechi. Expoziția muzeală a
fost proiectată pe cele două niveluri ale Kaponierei – artileria veche. Cea de-a treia clădire este
clădirea arcadelor, anume cinci arcade de sticlă care adăpostesc plăcile cu numele ofițerilor uciși.

24

INFO 2

Kraus Schönberg Architect – Kinderkreisel Hamburg

Grădinița din nord-estul orașului Hamburg ocupă un teren foarte mare unde copiii se pot bucura de
jocul printre copaci umbroși. Legătura cu natura reprezintă una dintre trăsăturile importante ale
conceptului pedagogic al școlii. Clădirea se integrează în scara mică a cartierului cu locuințe
unifamiliale, volumul clădirii fiind fragmentat în unități mai mici conectate prin curți interioare
deschise. Fiecare clasă are propriul spațiu de dormit și grup sanitar. Sălile de clasă, bucătăria și
spațiile auxiliare sunt grupate în jurul unui spațiu comun de joacă. În centrul grădiniței se află un
atrium care aduce în spațiul interior lumină naturală din abundență.
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March Gut – Weinblick

Prin felul în care am abordat acest proiect ne-am propus să ne concentrăm asupra temei degustării
de vin și a destinderii. Vechea arhitectură, simplă și clasică, a clădirii a fost radical transformată pe
latura grădinii pentru a construi un amfiteatru care oferă acum locul ideal pentru relaxare în timpul
degustării de vin și a contemplării viilor. Acest detaliu de arhitectură a dat astfel numele proiectului
– Weinblick, vizionare a vinului. Treptele formate la exterior se continuă în interior șerpuind ca o
scară sau sub formă de rafturi către pivniță. Ajunși în pivniță, vizitatorii se găsesc pe o punte
luminată de prezentare.
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Matthias Bär, Bernd Riegger, Querformat – Școala Schendlingen

Noua școală Schendlingen din Bregenz (Austria) este un proiect foarte ambițios din partea clienților
și a educatorilor. Pe de o parte, o școală inovatoare este menită să ofere un impuls clar și să
consolideze zona de captare a problemei sociale (focus social). Pe de altă parte, clădirea a fost
concepută ca o "școală comună" cu un spectru larg de vârstă (pentru elevii cu vârste cuprinse între 6
și 14 ani), precum și o structură spațială foarte deschisă și flexibilă. Construcția de beton expusă cu
structură dublă este organizată într-o structură de cameră flexibilă și polivalentă, rămânând astfel
deschisă dezvoltării viitoare. Clădirea prezintă o soluție prototype pentru organizarea duală a
"Gemeinsame Schule" (școala comună) în intervalul de vârstă de la elementar la mijloc. Organizarea
compactă ("mașină școlară") permite plasarea densă a departamentelor care creează cartiere
diverse. Diversele curți dau lumina zilei în interiorul clădirii și promovează schimbul necesar între
departamente prin numeroasele axe vizuale.
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Nizio Design International – Muzeul Familiei Ulma

Muzeul Familiei Ulma al polonezilor care au salvat evrei în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial» este prima instituţie de acest fel din Polonia. În cadrul compoziției de ansamblu a
muzeului, nu numai forma, ci toate celelalte elemente precum textura și materialele au un rol clar și
special în exprimarea conținutului legat de mesajul muzeului. Formele arhitecturale minimaliste,
abstracte aplicate aici, declanșează anumite sentimente vizitatorilor. Forma ascetică a clădirii
amintește de o casă. Viziunea simbolică de acasă, adesea asociată cu un sentiment de dragoste și de
securitate, a fost confruntată de designeri cu forme compoziţionale care exprimă anxietate și
amenințare. Construcția din beton armat are fațade placate sau dublate cu panouri de oțel rezistente
la intemperii, care dezvoltă un aspect de rugină, ca un martor al trecerii timpului. Cu o formă
arhitecturală retrasă în teren și prin intermediul materialelor folosite, clădirea se încadrează și
comunică perfect cu mediul său înconjurător.
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VON M – Centru pentru copii și familii

Un centru pentru copii și familie a fost construit pentru orașul Ludwigsburg, în cartierul
Poppenweiler, pornind de la o clădire rezidențială existentă la care s-a adăugat o nouă construcție.
Zonele funcționale au fost dispuse pe o suprafață de 1425 mp pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0
și 6 ani – zona de dining și bucătărie, spațiile administrative și tehnice, și încăperile pentru
consilierea părinților și pentru evenimente.
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Secțiunea Regenerare
Atelier Hoffman – Boilerul House Libcicenad Vltavou

Proiectul are legătură cu două clădiri interconectate. Construcția părții de nord mai vechi a sălii
cazanelor cu grinzi de lemn datează din jurul anului 1880. Nu am făcut schimbări semnificative
asupra dispunerii spațiale și a urbanismului locului. S-au făcut amenajări peisagistice și, în cadrul
acestora, avem noile străzi pavate construite, urmate de plantarea de copaci și pajiști. Între Moara de
Cărbune și Sala Cazanelor, s-a construit o stradă pietonală care duce la strada principală spre râu.
Scopul nostru a fost păstrarea clădirii, eliminarea tuturor modificărilor nepotrivite efectuate în
trecut și redarea caracterului industrial original, astfel încât funcția sa istorică să rămână vizibilă
chiar și după renovare.
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Processoffice, Andrius Skiezgelas Architecture – Muzeul Naţional de Artă

Clădirea principală a muzeului este un monument arhitectural național, fapt pentru care s-a decis să
fie reconstruită și extinsă cu scopul de a crea o infrastructură muzeală contemporană pentru
prezervarea și expunerea lucrărilor de artă, cât și pentru a oferi mediul optim pentru învățare și
petrecere constructivă a timpului liber în interiorul muzeului.
Lucrând la modernizarea clădirii, ne-am concentrat pe dezvoltarea strategiei funcționale, atrăgând
în același timp atenția pe redistribuirea spațiului și clasificarea logică, grupând și conectând
premizele și funcțiunile existentului cu ale viitorului muzeu. Am ajuns la această abordare
funcțională lăsând situl golit de orice volume noi cu amprenta pe acesta. Deasupra intervenției
subterane, între parc și muzeu, am propus o piață ca spațiu social cu o cafenea în exterior, proiecții
video, instalații de artă în aer liber și alte evenimente publice; parterul este adaptat pentru funcțiuni
administrative și publice ale muzeului: săli de clasă, cafeterie / restaurant, sală de conferințe.
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Tabanlioglu Architects – Biblioteca publică Beyazit

Biblioteca Beyazit din Istanbul nu este o clădire nouă. De fapt, acesta a fost construită inițial în 1506
și a servit drept o bucătărie înainte de a deveni bibliotecă de stat la sfârșitul secolului al 19-lea.
Studioul turcesc de arhitectură Tabanlioglu Architects a renovat recent spațiul, păstrând pilonii
vechi ai clădirii și adăugând în același timp accente moderne minimaliste, cum ar fi cutii colorate din
sticlă care dețin manuscrise rare. Este un amestec uimitor de vechi și nou. Lucrările de restaurare au
cuprins o serie de reorganizări ale spațiilor interioare și restaurarea anvelopantei clădirii. Arhitecții
au completat clădirea existentă prin adăugarea unui volum de dimensiuni reduse și au prevăzut o
membrana gonflabilă, transparentă, menită să acopere curtea interioară. Manuscrise valoroase au
fost depuse într-un volum închis în sticla fumurie, ce menține la interior condițiile optime pentru
conservarea lor.
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Vallo Sadovsky Architects – Nadvorie (Curtea)

Întregul ansamblu a fost creat prin alăturarea mai multor terenuri învecinate, care pot fi accesate din
trei străzi diferite ale zonei vechi din orașul Trnava. Terenurile cuprindeau, inițial, locuințe cu mai
multe niveluri și erau conectate prin curțile din spate. După ce aceste situri au fost unite, un nou
spațiu liber a fost conceput în centrul structurii urbane. În acest spațiu au fost, apoi, aduse noi
obiecte. Așa a apărut spațiul public «Nádvorie» (Curtea).
Incinta cuprinde o mare diversitate de spații semi-publice și private, care activează noul spațiu
public prin mai multe metode, în fiecare zi (restaurante cu terase, mici magazine) și ocazional
(evenimente). Spațiul central multifuncțional este definit de cei patru arbori, schimbările
suprafețelor și iluminare. Descoperirile releveului arheologic și parcelarea istorică sunt
reprezentate la nivelul pavimentului.
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Vlad Sebastian Rusu –
Reabilitarea și refuncţionalizarea Palatului Cultural din Blaj

Palatul Cultural a fost proiectat în anul 1930 de către arhitectul bucureștean Victor Smigelschi,
clădirea urmând să servească în primul rând pentru evenimentele iniţiate de Asociaţia Culturală
ASTRA. În urma expertizelor tehnice și a studiilor preliminare a rezultat necesitatea aducerii
clădirii aflate în ruină la toate normele actuale de rezistență, de funcționare și de siguranță în
exploatare. De asemenea, s-a propus aducerea edificiului la nivelul funcțional și spațial din proiectul
inițial, eliminandu-se modificările ulterioare. Inovația conceptuală a constat în intervenții
contemporane discrete, care să evoce istoria recentă, traumatică a clădirii și în același timp să creeze
un spațiu public interior și exterior flexibil, adaptabil diverselor manifestări ale vieții culturale
transilvănene. Astfel, sala devine multifuncțională prin eliminarea completă a scaunelor și prin
controlul luminii naturale / artificiale prin folosirea / obturarea celor două luminatoare din
acoperișul propus.

34

INFO 2

Secțiunea Amenajări interioare
balbek bureau – BURSA

Două clădiri – vechi de o sută, respectiv două sute de ani – au fost complet renovate și, împreună cu
un bloc modern recent construit, au fost integrate într-un singur complex, configurând astfel o
legătură vizuală între stilurile arhitecturale și stabilind un „ton” pentru ceea ce ar putea fi în interior.
Ideea a fost de aceea de a lega două clădiri vechi cu un bloc modern, unde aprecierea istoriei și a
tradiției va coexista cu arta modernă, designul și inovația. Firul comun care trece prin întreg spațiul
este influența caracteristică a stilului Bauhaus, cunoscut cel mai bine pentru promovarea
funcționalității în arhitectură și design, prin simplificarea formelor geometrice și utilizarea minimă
a ornamentelor: linii pure, forme simple, palete monocrome cu o nuanță suficientă pentru a crea un
accent, pentru a păstra unicitatea.

35

INFO 2

DEKLEVA GREGORIC ARCHITECTS – Bistroul EK

Spațiul părăsit și uitat al demisolului de secol XIX al unei clădiri de colț din Ljubliana, orientată către
râu și către o stradă în trepte rar frecventată, a găzduit diverse mici afaceri în trecut, de la o măcelărie
locală la un magazin destinat vânzării vinului en gros. În locul unei liste anoste de cerințe tehnice, am
primit brieful într-o dimineață de sâmbătă sub forma unui brunch ca la carte, pe care bucătarul l-a
făcut urmărind meniul viitorului bistro. Această introducere delicioasă ne-a ajutat să înțelegem
identitatea mâncărurilor, importanța procesului de preparare și complexitatea întregului ritual al
brunchului.
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Idwhite – Locuinţă minimalistă într-un fost spaţiu industrial

Simplu și laconic, apartamentul de 64 de m2, amenajat de IDwhite, este situat într-o fost clădire
multietajată, cu destinație industrială. Locuința este gândită în așa mod încât oamenii să devină
centrul interiorului cu influențe de minimalism și industrial în care trăiesc. Ideea de bază a
proiectului a fost de a menține cât mai multe construcții brute existente, acoperind doar zonele
esențiale. Interiorul are un aspect monocrom cu nuanță neutre calde și materiale naturale bogate,
cum ar fi lemnul, betonul, metalul sau sticla. Culoarea neagră este frecvent utilizată în proiect,
creând o impresie de profunzime și, de asemenea, funcționează ca un contrast prin evidențierea
unor detalii importante.
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MÂNADELUCRU – Schüco Showroom

Firma beneficiara, care are ca obiect de activitate principal sisteme de tâmplărie metalică și PVC, a
dorit renovarea și reamenajarea sediului aflat la parterul unui bloc de pe Bld. Unirii. Showroomul
constă, preponderent, într-un spațiu de prezentare, de 94 mp, având adiacente două spații de
întâlnire (o sală de meeting, mai retrasă, pentru personal, și un spațiu de întâlnire deschis, pentru
clienți, ambele având, însă, o directă legătură vizuală cu spașiul central, de expunere). Cele două
suprafețe dominante, pardoseala și tavanul, sunt tratate la fel în tot spațiul (excepție făcând zona de
discuție cu clienții, unde a fost păstrat și curățat parchetul existent): pardoseala din șapa epoxidică
lucioasă, de culoare gri deschis și tavanul constând în placa existentă, decopertată și lăsată aparentă,
fiind ulterior vopsită cu vopsea lavabilă neagră.

38

INFO 2

Ruetemple – Locuinţă unifamilială

O casă cu parter și supantă pentru o familie tânără este localizată în suburbiile Moscovei. Am preluat
proiectul când situl consta doar dintr-o ramă exterioară fără pereți interiori și încă puteam influența
arhitectura pentru a crea un spațiu al vieții de calitate. Am demontat o parte din grinzile dintre două
etaje și am schimbat complet layout-ul din cadrul proiectului standard al dezvoltatorului. Familia
petrece cel mai mult timp împreună într-o zonă comună, fapt pentru care am decis să aranjăm
dormitoare mici la etaj, făcând parterul deschis și spațios pe toate cele trei coordonate, incluzând
înălțimea. Spațiul celor două niveluri este format în jurul unei structuri albe, incluzând o scară spre
al doilea etaj. Sub acesta se desfășoară un spațiu de joacă pentru copii. La etaj se afla o zonă de lounge.
Parterul include, de asemenea, o bucătarie deschisă, dining-ului, living-ului și zona copiilor.
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314 Architecture studio – C_29 / «Optimist»

Centrul de optică „C_29 / Optimist” se află într-un imobil interbelic de 90 mp amplasat în centrul
Chalkidei. Spațiul este foarte lejer și se desfășoară între piața centrală și curtea/terasa din spate
amplasată chiar ăn centrul clădirii. Clădirea în sine este o construcție compozită al cărei parter este
realizat din zidărie portantă, iar celelate două niveluri din beton armat și cărămidă neportantă.
Principalul aspect urmărit de design a fost crearea unei gradații în textura materialității care să
evidențieze reflexia și absorbția luminii. Gradientul există în continuare și joacă un rol crucial chiar
și în selecția materialelor, contribuind la conturarea materialității sau la detașarea virtuală de
spațiul format.
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Secțiunea Amenajări exterioare
4of7 & Institute of Transportation CIP – DT Plateau

Platoul a fost creat pentru a găzdui un monument dedicat lui Dimitrije Tucovic, o importantă figură
în mișcarea socialistă din Serbia, de la începutul secolului al XX-lea, devenind un nou spațiu public
în orașul Belgrad. A fost proiectat ca o extensie a trotuarului și ca spațiu care poate să găzduiască
evenimente precum piețe de flori, târguri second-hand și chiar chioșcuri cu mâncare.
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ENOTA – Parcul Central Koper

Zona noului parc al orașului acoperă o porțiune considerabilă a locației mai largi, iar designul
acesteia poate deci să servească drept prototip pentru intervenții ulterioare. Noua intervenție oferă
un aspect uniform și atractiv, iar prin verdeața împrejurimilor acoperă eterogenitatea structurilor
construite în jur. Fuziunea dintre elementele unei plaje a orașului și ale unui parc contemporan
încurajează atât rezidenții, cât și vizitatorii să folosească spațiul în diverse moduri. Elementele de
bază din structura noului parc al orașului sunt elemente urbane monolitice. Poziționarea lor
controlată în respectivul spațiu, în combinație cu topografia suprafeței verzi, împarte cu delicatețe
întreaga suprafață a parcului în insulițe individuale.
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Ravnikar Potokar Architectural Office –
O piaţă mai jos de castel și un loc de joacă „Zamorc”

În 2013, a fost organizat un concurs public pentru amenajarea spațiilor publice deschise ale orașului
vechi Skofja Loka și a ambelor maluri ale râului Sora. În august 2017, odată cu renovarea „Pieței de
sub castel” și a locului de joacă „Zamorc”, a fost finalizată cea de-a doua fază a implimentării
proiectului câștigător. Obiectivul vital al acestei faze a fost renovarea intrării sudice în orașul vechi, o
zonă între relicvele zidului orașului și clădirea primăriei, care este și punctul de plecare al drumului
către intrarea principală a castelului.
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Studio Evren Bașbuğ – Pod și promenadă Bostanlı

Podeţele Bostanlı Footbridge și Bostanlı Sunset Lounge sunt concepute ca parte integrantă a
conceptului «Karșıkıyı», creat pentru proiectul «İzmirSea» de regenerare a zonei de coastă. Cele
două intervenții arhitecturale amplasate în imediată vecinătate și în relație reciprocă au generat
împreună o nouă zonă integrată de atracție pe coastă, unde râul Bostanlı se varsă în golf, într-un loc
foarte special și unic datorită formei geometrice a liniei de coastă, dar și memoriei urbane create de-a
lungul timpului. Pentru a respecta întocmai direcțiile conceptului «Karșıkıyı», proiectul «Bostanlı
Footbridge» a propus conectarea a două dintre laturile golfului Bostanlı și, astfel, completarea uneia
dintre piesele lipsă din promenada continuă de coastă.
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Joi, 17 octombrie 2019, ora 18.30, la Palatul Suțu, a avut loc conferința și vernisajul expoziției
de acuarele „Peregrinări prin Balcani”, realizată de Prof. Arh. Vasile Marcu, care a venit
special din Grecia pentru această întâlnire cu publicul bucureștean. Coordonatorul
evenimentului a fost Cătălin D. Constantin.

Cătălin D. CONSTANTIN:
„Vreau să vă povestesc foarte pe scurt cum l-am
cunoscut pe domnul profesor. S-a întâmplat
acum patru ani, când, la Universitatea de
Arhitectură, îmi susțineam cel de-al doilea
doctorat sub coordonarea dlui profesor Sorin
VASILESCU. Atunci domnul Vasilescu a vrut sămi prezinte unul dintre arhitecții care figurau în
teza mea și se afla atunci în sală. Cel de-al doilea
capitol al tezei mele era despre piețile așezărilor
aromâne din Munții Pindului. Găsisem acolo o
singură piață nouă despre care mi s-a spus că e creată de un arhitect din România, fără să-I cunosc
numele și am avut șansa frumoasă de a-l cunoaște chiar la susținerea doctoratului meu”.
Link video: https://we.tl/t-DAeHxXzDtf

Arh. Sorin VASILESCU:
„Am petrecut o viață împreună la aceeași
catedră, bucurându-ne și întristându-ne de toate
cele care s-au întâmplat până în 90, când
începuse o altă viață, ceea ce nu a dus însă nici pe
departe la o îndepărtare de școala care ne-a
format și care a rămas pentru noi elementul
central, nu ne-a îndepărtat de idealurile noastre
care începeau de la cele pur profesionale, la cele
artistice. Începuturile noastre se leagă de viața
didactică. Suntem arhitecți, deci, prin definiție,
suntem cei care construim blocuri, dar, ca profesori, construim și oameni. Ambii am împărtășit
această direcție și am stabilit, de la bun început, care este misiunea noastră”.
Link video: https://we.tl/t-6RfeKnOsXW
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Prof. univ. dr. arhitect Vasile MARCU:
„Valoarea estetică a imaginii este un dat
axiomatic. Este imaginea un factor fundamental
al calității vieții, un argument al civilizației?
Afirmație sau mai degrabă o întrebare retorică la
care răspunsul conține multe fațete. Oricât de
fugară ar fi o notație, oricât de schematică ar fi o
schiță sau o acuarelă, aceasta reprezintă o trăire
a momentului. Periplul însoțit de aparatul de
fotografiat este accesibil oricui dispune de
tehnologie. Periplul însoțit de carnetul de schițe
este participativ, creativ nu pasiv. Un rol special îl joacă frumoasa, delicata și dificila tehnică a
acuarelei”. Link video: https://we.tl/t-ZyJv7DfBMe

Dl Vasile MARCU a făcut și câteva demonstrații de desen, care pot fi urmărite aici:
https://we.tl/t-GThwFPmb87
Arhitect, grafician, profesor universitar, Vasile Marcu s-a născut în București, în 1940 și are un
doctorat la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”. Din 1990 emigrează în Grecia, dar face „naveta”
deseori între Atena și București. Portofoliul de arhitect cuprinde numeroase lucrări de amenajări
interioare, design ambiental, remodelare urbană, ansambluri peisagere (realizate în colaborare cu
mari birouri de proiectare din România şi Grecia). Ca grafician a participat cu lucrări de artă
decorativă la expoziții din România și Grecia, iar compozițiile sale murale de mari dimensiuni pot fi
admirate în cadrul ansamblului hotelier Kipriotis (insula Kos și Rodos). A semnat volumele:
„Arhitectura și ambientul destinate educației”, „Arhitectura și designul ambiental”, „Reprezentări
în Arhitectură-Îndrumar metodologic”, apărute între 2005 și 2008 la Editura Fundației România de
Mâine. Este membru al Uniunii Arhitecților din România și al Ordinului Arhitecților din România,
al Uniunii Artiștilor Plastici din România și al Societății Inginerilor și Arhitecților din Grecia.
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Fotoreporter al cotidianului „Tribuna” și reputat membru al FIAP, artistul fotograf Fred Nuss
a vernisat, pe 12 noiembrie 2019, în sala de expoziţii a Centrului de dialog și cultură
„Friedrich Teutsch”, o nouă expoziție experimentală pe temă liberă, intitulată „Alfa Omega”, care poate fi vizitată până pe 3 martie 2020. Evenimentul a adunat un public divers și
foarte numeros: fotografi și iubitori de fotografie, oameni de cultură, profesori, prieteni,
colegi, admiratori și oameni apropiați ai artistului. Printre cei prezenți s-au numărat E.S.
Hans Tischler, consulul Germaniei la Sibiu, Christine Manta Klemens, vicepreședintele
Consiliului Județean, și fotografii Radu Stănese și Louis Guermond.

În deschidere a vorbit Beatrice Ungar, redactor-șef al săptămânalului german
„Hermannstädter Zeitung”, care a și moderat vernisajul:
„E foarte greu să-l prezinți pe Fred Nuss unui public avizat ca dumneavoastră, pentru că bănuiesc
că fiecare ați venit în cunoștință de cauză, totuși vreau să amintesc, foarte pe scurt, că dânsul face
parte dintre jurnaliștii de presă deja de 57 de ani. Îl cunosc de la vârsta de 13 ani, deci de acum 43
de ani, și de atunci îi urmăresc activitatea. Mă bucur că titlul acestei expoziții «Alfa și Omega»
trimite la un subiect biblic”.
Link audio: https://we.tl/t-FJ70y2FI8i
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Pr. Constantin Necula, profesor al Facultății de Teologie „Sf. Andrei Șaguna” din
Sibiu, a vorbit atât despre prietenia care îl leagă de Fred Nuss, cât și despre arta
acestuia de a pune privitorul în dubla ipostază de a privi și de a fi privit:

„Nu cred că, în sine, calitatea mea de părintele Necula mă face să stau lângă Fred, ci calitatea de prieten al
lui mă face să stau lângă Fred. (...) Îi mulțumesc lui Fred că mi-a îngăduit această prietenie, care ne leagă de
ani de zile și care mă ajută să învăț. Sunt 110 imagini care vă privesc. Vă rog să răsturnați un pic perspectiva,
este un Alfa și un Omega care ne privesc pe noi, nu noi privim expoziția... E un mod de a ne vedea prin ceea ce
ne propune Fred, ca întotdeauna, și mă bucur că face ascultare în cel mai pur stil ortodox - căci l-am rugat la
ultima expoziție să mai pregătească una și a împlinit-o - sper să nu se oprească, pentru că e vremea să își
arate munca. Fotoreporterii - și sunt câțiva de profesie, pe care îi îmbrățișez că au învățat bine meseria de la
Fred - sunt foarte puțin vizibili, sunt ca operatorii de televiziune: toată lumea este cu ochii pe vedete, cu ochii
la burtieră, la evenimente și foarte puțini remarcă ochiul care privește pentru ochii de acasă. Fotografiile pe
care le veți vedea și vă vor vedea sunt aceiași joacă a lui Fred, care a rămas același puști mare, care încearcă
să identifice locuri și lucruri pe care noi nu le vedem neapărat. Ele pot părea banale în ochii unui om care, de
exemplu, nu cunoaște Sibiul. Pentru a putea înțelege ceea ce un fotograf sau un pictor expune este nevoie să
intri în ethosul lui, în biosul lui, în viața lui, să simți de fiecare dată cum developează lucruri pe care și tu le
vezi, de care și tu te bucuri, dar care pentru el sunt puncte de referință pentru propria biografie vizuală.
Trebuie să recunosc că, până anii trecuți, mi-era și frică să mă adresez lui Fred, mi se părea un zeu, un ochi
magic cu care împrietenindu-mă trebuie să recunosc că am învățat să privesc Sibiul prin ochii lui. (...)
Munca de a pune pe simeze fotografiile nu cred că i-a fost ușoară, ca orice copil care are jucării multe cred că
se hotărăște foarte greu unde, de ce să le așeze. Avem de fapt combinări de 110 luate câte 110. (...) Pentru
fiecare fotografie de aici există câte-o poveste și pentru fiecare poveste există o fotografie care urmează; sunt
convins că suntem într-un astfel de tunel imaginar. De ce Alfa și Omega? mai cu seamă nu titlul este cel mai
important din expoziție, ci ideea de libertate, între Alfa și Omega să fii liber să spui ce vrei și de câte ori vrei.
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„E un amor de imagine în tot ceea ce este aici în jurul nostru, o așezare între momentul Alfa, nașterea unei
vederi și un Omega care de obicei trece dincolo de capacitatea noastră de percepție. Într-un fel sau altul,
Fred se încăpățânează să ne arate o dată în plus că deși trăim într-o lume a cuvintelor, trăim într-o vreme a
mesajelor, unele dintre ele extrem de dinamice, în ciuda acestui dinamism, ochiul nostru este făcut să se
odihnească, sufletul nostru este făcut să se odihnească. Suntem făcuți să stăm, nu să alergăm continuu,
suntem făcuți să ne hrănim din imaginea aceasta care calmează și liniștește. Pentru mine, ce a reușit să facă
Fred, ca de fiecare dată, ca un dirijor de simfonie, să așeze în liniște câteva imagini care alăturate au dat o
liniște și mai mare. Mai este un joc în expoziție, o să îl remarcați, sunt convins, trecerea de la alb-negru la
culoare, trecerea de la oameni abia văzuți la oameni care nu se văd. Eu cred că a vedea, a arăta celor care vor
să vadă și a ascunde de cei care nu merită să vadă este una dintre marile calități pe care, atunci când slujești
Alfa și Omega, trebuie să le ai la îndemână.
Cred că marele merit al lui Fred este acesta, de a te învăța să privești dincolo de fotografie. Într-un fel sau
altul este un exercițiu de iconologie a lumii moderne, în fotografiile acestea suntem toți, toți atomii strânși
în imagine reprezintă suma atomilor care privesc imaginile - mi-ar fi plăcut să o zic eu, dar a spus-o Amos
Oz - și atunci mă bucur că suntem, o dată în plus, împreună ca să adăugăm vederea noastră la vederea lui
Fred. (...)
Eu cred că mai avem încă mult de învățat și mult de trăit pe lângă imaginile pe care Fred ne cheamă să ne
vadă. Sunt oglinzi ale lumii în care trăim și care are nevoie de noi doar ca să fie vie. Îndrăznesc să spun că
lumea în care trăim este o catedrală în care unii, din când în când, surprind icoanele și le așază pe pereți
pentru ca în sine catedralei să îi fie mai ușor să își repornească imagistica”, a mai spus Părintele Necula.
Link audio: https://we.tl/t-SIm5We1GTC
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Pentru Fred Nuss, o expoziție cu temă liberă este o premieră și a ținut să
vorbească publicului cum a ajuns la această idee:

„Am avut multe expoziții personale în viața mea, dar fiecare din aceste expoziții a avut câte o temă.
Și se cunoaște că eu sunt un fan al muzicii de jazz, deci am avut nenumărate expoziții mari cu
această temă. Apoi, îmi plac expresiile specifice ale unor oameni și am făcut o expoziție de portrete,
am făcut și un album de portrete, de fiecare dată imaginile mele au urmat o temă.
Am lucrat 57 de ani în această meserie la cotidianul „Tribuna” și un asemenea fotoreporter are și el
nevoie de concediu sau excursie. Dar ce credeți că face în timpul său liber? Face, la fel, fotografii.
Dar face cu totul alte fotografii decât a fost obișnuit să facă pentru a fi publicate în ziar. La o
plimbare în parcul Sub Arini sau în Păltiniș, sau pe vreo străduță din Orașul de Jos, sau indiferent
unde te duci, trebuie să ții ochii deschiși! Asta înseamnă că tot timpul trebuie văzut ce s-ar putea
scoate dintr-o cracă, dintr-un geam, dintr-o împletitură de feronerie sau altceva. Oricând îți este
dat să realizezi niște imagini pe care nu le-a văzut altcineva, doar tu! Și atunci, am zis: ce-ar fi să fac
și eu o dată în viața mea o expoziție cu temă liberă? Nu că n-aș fi avut poze suficiente pentru alte
teme… Dar mi-a venit mie să arăt o dată niște poze pe care nu le-au văzut alții. Nu e o jucărie,
fiecare imagine este gândită, este pusă în cadru, este compusă cum trebuie și numai astfel
vizitatorii vor avea plăcerea să le vadă. Eu am făcut pozele pentru suflețelul meu și cred că dvs., cel
puțin, nu vă veți plictisi…
M-am gândit să fac, de curiozitate, și câteva imagini abstracte. Poza abstractă este cea mai grea, nu
fiecare poate să denatureze realitatea în așa mod încât să-ți placă. Este foarte greu să fii și fotograf,
și poet, să ai imaginație cât de multă pentru a face o asemenea imagine”.
Link audio: https://we.tl/t-BWIEIwJyVf
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INFO 5
de Ana Donţu
foto&video:
M. Ţibuleac
R. Hatea
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Pe 18 octombrie, ora 19.00, la Palatul Știrbei (Calea Victoriei 107), a fost vernisată expoziția de
fotografie a arhitectului Laurian GHINIȚOIU „ E L E M E N T E uitate. Despre arhitectura lui
Nicolae Porumbescu”
Laurian Ghinițoiu este arhitect, a terminat facultatea la Iași, în 2010, și masterul la DIA (Dessau
Internațional Architecture) în 2014, unde în prezent predă un seminar de fotografie de arhitectură.
După ce s-a mutat la Berlin, în 2014, și a lucrat un an într-un birou, și-a îndreptat atenția către
fotografia de arhitectură. Deși fotografiază arhitectură de aproximativ patru ani, fotografiile lui au
fost finaliste la concursuri internaționale de fotografie de arhitectură precum Arcaid Awards (2015,
2016, 2017, 2018) și Sony Awards (2016) și Architecture Photography Awards (2017, 2018) și
publicate în reviste și cărți importante din lume: Architectural Review, Phaidon, Mark, Domus,
A+U.
Laurian Ghinitoiu folosește fotografia drept un instrument de documentare și înțelegere a mediului
construit. Acest proiect se leagă de centenarul arhitectului Nicolae Porumbescu și își asumă o
abordare jurnalistică. Munca arhitectului este readusă în prezent prin fotografii noi, în încercarea
de a genera o nouă și o altfel de discuție în jurul unei opere complexe, puternice, adulate dar și
controversate. Contextul, materialitatea, lumina, oamenii, timpul, scara urbană și cea a detaliului
obsesiv, devin elemente ale unei instalații fotografice care își asumă un caracter documentar dar și
cel emoțional.
Fotografii: Laurian Ghinițoiu
Design Instalație: Dorin Ștefan Adam, Laurian Ghinițoiu
Organizatori: Uniunea Arhitecților din România, Laurian Ghinițoiu
La vernisaj au vorbit Dragoș CIOLACU, Ileana TUREANU, președintele Uniunii Arhitecților din
România, Françoise PAMFIL și Laurian GHINIȚOIU

Arh. Dragoș CIOLACU:
„Nicolae Porumbescu face parte din categoria de
arhitecți care au practicat arhitectura cu specific
național, dar, până a-și descoperi această chemare
pentru ethosul popular, a lucrat în stil clasic, nu acel
clasicism disproporționat prost înțeles în arhitectura
stalinistă, el a cunoscut foarte bine arhitectura clasică,
pentru că a făcut școala în anii 40 și a avut acei profesori
din perioada interbelică. Începe apoi să găsească
elemente de arhitectură tradițională, dar
contextualizându-le în locul în care construiește, de
exemplu a studiat și a aprofundat arhitectura
tradițională transilvăneană și pe cea din Oltenia. Din motive personale și profesionale alege să
plece în Nordul Moldovei, la Suceava, după care face un periplu în Maramureș, două zone
etnografice extrem de bogate”. Link video: https://we.tl/t-cYBoE1VrJw

64

INFO 5

Arh. Ileana TUREANU, președintele Uniunii Arhitecților din România:
„Ne-am pus problema cum să organizăm
Centenarul Porumbescu, pentru că lumea are
impresia că îl știe bine, că e depășit. Provocarea a
fost cum să-l readucem pentru generația tânără.
Atunci dl Ciolacu ne-a propus să apelăm la
Laurian Ghinițoiu, pe care eu îl cunoșteam doar
de pe platformele de arhitectură internaționale și
nu credeam că putem ajunge la el, iar asta I se
datorează integral dlui Ciolacu. Avem un mare
absent în seara aceasta și anume Dan Hanganu.
El este cel care, prin opera lui și prin cuvintele lui,
a făcut elogiul cel mai mare al lui Porumbescu, pe
care l-a recunoscut ca maestru, ca exemplu, cel
care i-a deschis ușa și feresterele spre arhitectură”. Link video: https://we.tl/t-nsTIs6SYWh

Arh. Françoise PAMFIL:
„Fotografia este o disciplină extrem de sensibilă
și, probabil, cine dorește să se apropie de ea
trebuie să înțeleagă cum s-a generat imaginea în
afară de comoditatea clickului și aici ne ajută
foarte mult Roland Barthes care face distincția
între surprinderea unei imagini obiective și
surprinderea unei imagini subiective. Însă
trasarea peisajului are o semnificație nu
metaforică ci directă în expoziția la care suntem
astăzi, pentru că Dorin Ștefan și Laurian
Ghinițoiu nu vă propun imagini per se, ele
trasează peisaje. Aceste peisaje realcătuite în
această expoziție nu sunt elemente uitate de
arhitectură, ci elemente uitate ale modului în
care noi citim ceea ce vedem”. Link video: https://we.tl/t-nsTIs6SYWh
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Arh. Laurian GHINIȚOIU:
„Prima mea întâlnire conștientă cu Porumbescu
a fost în copilărie când mergeam constant în Satu
Mare și vedeam Palatul Administrativ în orice
colț al orașului eram, ulterior am făcut facultatea
la Iași care mi-a întărit această imagine. Chiar și
după ce am terminat facultatea, mi-am dat
seama că știu prea puține despe arhitectura lui
Porumbescu și, în momentul în care am început
să fac fotografie, mi-am dorit să fac ceva în
România care să rămână. L-am întâlnit pe
domnul Ciolacu în timp ce fotografiam clădirea
facultății de la Iași și mi-a vorbit despre
Centenarul lui Porumbescu. A venit foarte
natural să începem proiectul. A durat jumătate
de an. Nu este gata din punctul meu de vedere și sper ca, în următoarea jumătate de an, să-l
finalizăm și să-l punem într-un album. Fotografia mea este una documentară și își asumă un rol
obiectiv, evident personal, și își dorește să pună munca lui pe o masă la care sunteți invitați și cei
tineri, și cei mai în vârstă să o revedeți și să o reanalizați”.
Link video: https://we.tl/t-O8iMAUdJwQ
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foto: R. Hatea
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Pe 15 octombrie, la ora 17.00, la Centrul de Cultură Arhitecturală a fost vernisată expoziția
arhitectei Liliana BELEA. Prezentăm câteva poze de la eveniment făcute de Răzvan HATEA.
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VERNISAREA EXPOZIȚIEI
„AMBULANȚA PENTRU MONUMENTE 2016 – 2019”
de arh. Dorin BOILĂ
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La începutul lunii decembrie, am avut fericitul prilej să participăm toți arhitecții, micii
patroni de firme de construcții, avizatori și chiar beneficiari la un bilanț excepțional al activității
Asociației „Monumentum” - un ONG profesional înființat la noi în județ, în comuna Alțâna, de pe
valea Hârtibaciului, de către un tânăr arhitect, Eugen Vaida, soția lui, Veronica, și fratele „Blue”
Vaida, specializat deja ca meșter constructor în mai multe meserii, care a învățat din mers și meseria
de manager de șantier...
Eugen este sufletul acestei inițiative, probând încă de la primii pași în meserie o inteligență
managerială deosebită - el a sesizat imobilismul și neputințele instituțiilor de stat responsabile cu
protecția patrimoniului din România, așa că a început o luptă extrem de grea și de uzură cu toate
aceste mecanisme birocratice, cu legislația incompletă și lipsa de cunoștințe din rândurile publicului
românesc, mai ales din rândurile proprietarilor de clădiri, situri și obiecte patrimoniale! Este de
remarcat abilitatea lui Eugen Vaida în capacitarea conducătorilor de instituții implicate în procesul
de protecție-salvare-valorificare a patrimoniului, inclusiv de la cele mai înalte niveluri, dar și
insistența pe lângă ONG-uri și personalități străine, care au avut tangență cu acest tezaur
patrimonial.
„După un an intens și punere în siguranţă, în primă urgență, realizate cu succes în județele Cluj,
Hunedoara, Mureș, Brașov, Sibiu, Sălaj, Arad și Timiș, ne întâlnim la Sibiu pentru a prezenta
rezultatele celor 32 de intervenții (mori, biserici evanghelice fortificate, biserici ortodoxe, turnuri,
porți, halte CFR etc.) realizate între 2016-2019.
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Ambulanța pentru Monumente este o inițiativă a Asociației „Monumentum” care își propune să
acționeze eficient în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în siguranță a unor
obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de pre-colaps. Peste 600
de monumente istorice din România aflate în proprietate privată sau publică așteaptă salvarea de
urgență și numărul lor crește îngrijorător. Proiectul „Ambulanța pentru Monumente” al Asociației
„Monumentum”, realizează punerea în siguranță a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul
voluntarilor, al meșterilor și al comunităților locale sub stricta supraveghere a specialiștilor din
domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice. Acolo unde proprietarul oferă materialele
de construcție necesare, „Ambulanța pentru monumente”, al cărei principal susținător este Alteța Sa
Regală Prințul de Wales, acționează pentru punerea în siguranță a monumentului cu ajutorul unei
autoutilitare echipate cu uneltele necesare. Proiectul și-a propus salvgardarea patrimoniului imobil și
realizarea evidenței patrimoniului; creșterea nivelului de pregătire profesională a specialiștilor prin
educație non-formală participativă după sistemul „hands on training”, recuperarea tehnicilor
tradiționale și a materialelor locale, implicarea comunităților în acțiunile de salvgardare a
patrimoniului și crearea de noi audiențe.
Cele mai importante realizări sunt: inaugurarea unei rețele de ambulanțe la nivel regional gestionată
de diferite organizații, mobilizarea comunităților locale în prezervarea patrimoniului și atragerea
unui mare număr de parteneriate public-privat prin colaborarea cu autoritățile locale și regionale
pentru finanțarea monumentelor. Până în prezent s-au înființat trei ONG-uri care au preluat
activitatea în zona Banat (Timiș și Caraș-Severin), județul Arad și județul Sălaj.” (Veronica Vaida)
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La vernisajul expoziției găzduite de Direcția pentru Cultură Sibiu, cu mulțumiri pentru
directorul instituției, dr. Valentin Delcă, arh. Eugen Vaida a prezentat strategia organizației sale,
care pornește de la inventariere pe teren, discuții cu factorii implicați sau virtuali, oferta de
consultanță de specialitate, repertorierea meșterilor specializați în tehnicile tradiționale din
construcții și mobilier, ajutor rapid cu utilaje, forță de muncă specializată și studențească, legături
folositoare localnicilor cu furnizori de materiale specifice (tradiționale) sau industriale.
Foarte semnificativ este că, din cadrul breslei noastre, au apărut concomitent în mai multe
locuri din țară asemenea inițiative de salvare - mi-am amintit de sesiunea de comunicări și
prezentări specializate în salvarea patrimoniului condusă de arh. Șerban Sturdza la Episcopia
Evanghelică Sibiu în 2009, unde colegul nostru ne povestea cum, vorbind decepționat de situația
degradării accelerate a obiectivelor istorice importante cu dr. Raed Arafat, acesta i-a sugerat:
„Organizați un serviciu de urgență, ca al pompierilor sau ambulanțelor!”.
Ceea ce s-a realizat pe parcursul inițiativei sibiene, sub conducerea arh. E. Vaida, este o
extraordinară colaborare între specialiști (arhitecți, experți, ingineri, pictori restauratori) și meșteri
locali sau aduși din alte județe, autorități deschise la acest demers de „salvare de urgență”, membri ai
comunităților locale, chiar mai puțin educați, dar și voluntari, studenți în cadrul unor Școli de vară.
Un element esențial al acestei inițiative este faptul că s-au găsit sponsori strategici - ONG-uri
și fundații străine, dar și locale și s-a căutat, și în general s-a reușit, să se asigure un proces de
continuitate și sustenabilitate în prezervarea monumentelor și ansamblurilor valoroase, indiferent
cât de mici sunt localitățile respective! Dacă oamenii locului conștientizează valoarea acestor
comori construite, inclusiv valoarea lor lucrativă, generatoare de venituri pentru toată comunitatea,
partida este câștigată și speranța de a păstra PEISAJUL CULTURAL specific este tot mai mare!
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Info BATRA 2019
Dezbaterea Galei Bienalelor și Anualelor de Arhitectură - concluzii

de la arh. Dorin BOILĂ

Este nevoie de concursuri de soluții pentru toate obiectivele publice, în toată România, iar
singurul model de bune practici funcțional în prezent pe acest subiect este Clujul. Acestea
au fost două dintre principalele concluzii ale mesei rotunde cu tema „Viitorul/Acum",
organizată în cadrul Galei Bienalelor și Anualelor de Arhitectură.
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Încrederea pe care autoritățile publice locale o au în specialiștii arhitecți și felul în care aceștia
colaborează au fost apreciate de toți cei prezenți în sală la masa rotundă, arhitecți din toată țara,
dezvoltatori imobiliari, reprezentanți ai societății civile, juriști, jurnaliști și simpli cetățeni.
Concluzia: se dorește urmarea exemplului dat de Cluj-Napoca în toate zonele țării.
„Este important să spunem că, la Cluj, am încercat să construim relația de colaborare inițiată
de colegii de breaslă și administrația locală. Am încercat mereu să ne definim un scop comun. Cred
că trebuie să fim uniți și onești atunci când avem un interes în ceea ce privește viitorul orașului în care
trăim, iar atunci administrația va avea încredere în deciziile și propunerile noastre. E important ca
specialiștii, instituțiile și comunitatea să dezvolte strategii comune pentru a rezolva problemele
legate de urbanizare spre exemplu", a afirmat Daniela Maier, președintele Ordinului Arhitecților
din România - filiala Transilvania și organizatorul BATRA 2019.
„Clujul a adus inovare în procedurile de achiziție publică. Noi am ales calitatea în defavoarea
cantității. Iar acest lucru ne-a adus beneficii prin implicarea cetățenilor, dar mai ales a specialiștilor,
cu care am avut ample discuții. Noi am reușim să transformăm licitațiile normale în concursuri de
soluții. Și, deși toată lumea spunea că asta va prelungi termenele la care ar urma să fie finalizate
anumite lucrări din oraș, acestea au fost scurtate prin faptul că s-a sărit peste partea de contestații, în
general consumatoare de timp, pentru că ele nu au mai fost depuse", a afirmat Ovidiu Câmpean,
director de dezvoltare în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.
Președinții și membri ai 16 filiale ale Ordinului Arhitecților din România prezenți la discuție
au spus, la unison, că își doresc ca și în orașele din care vin să se treacă la concursuri de soluții. Pentru
că numai așa pot să fie implicați cu adevărat specialiștii, și prin ei și cetățenii simpli în luarea
deciziilor importante pentru felul în care arată orașele în care trăiesc.
„Viitorul trebuie să ni-l facem noi, noi cei implicați, deopotrivă arhitecți, autorități, dar și
cetățenii. Arhitectura a dovedit că are un succes deosebit. Suntem aici ca într-o familie pe care o
simțim din ce în ce mai aproape și doar cu gândul că ne despart foarte multe lucruri. Problemele care
s-au ridicat aici sunt identice și la Iași, și în Moldova și sunt convins că sunt peste tot", a spus Mihai
Drișcu, președintele Ordinului Arhitecților din România- filiala Iași.
Țigănaș: „Ne lipsește încrederea între noi“
Una dintre principalele cauze ale acestor probleme este lipsa de încredere, crede arh. Șeban
Țigănaș, secretarul general al Uniunii Internaționale a Arhitecților și fost președinte al OAR
Transilvania.
„Din păcate, acest ingredient (încrederea) lipsește. Chiar dacă efectele sunt încă limitate,
primăria lucrează la schimbări care vor fi benefice pentru pietoni, ținând cont de sugestiile care au
venit din partea arhitecților. Trebuie să avem răbdare, fiindcă toate aceste lucrări care se desfășoară
acum și care vor fi desfășurate vor avea efecte în viitorul pe termen mediu, însă această intenție există
la primărie", a spus Șerban Tigănaș.
Iar una dintre soluții vine tot de la un fost președinte al OART, arh. Szabolcs Guttman: mai
mult personal specializat angajat în instituțiile publice.
„Am impresia că noi nu dorim să învățăm din experiența vesticilor. Trebuie mai mult
personal angajat în gestiunea urbanistică. În Vest sunt sute de persoane în instituțiile publice care se
ocupă doar cu planificarea urbană", a atras atenția arhitectul Szabolcs Guttman.
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De cealaltă parte, dezvoltatorii imobiliari își doresc reguli mai rigide din partea autorităților,
dar și o educare a gusturilor încă din școală.
„Trebuie să educăm copiii în școala primară, apoi elevii și mai apoi studenții. Iar apoi ar trebui
să începem de la o regulă a administrației, pentru că ea are puterea de decizie. Dacă administrația și
specialiștii știu să-și impună regulile, ceilalți nu trebuie să facă nimic altceva decât să le urmeze.
Arhitectul este un creator de viitor și, cu cât va conștientiza asta mai repede, cu atât va face mai mult
bine pentru societate", a spus Florin Mariș, dezvoltator imobiliar Hexagon.
Modelul implementat și dezvoltat la Cluj se extinde în tot județul.
„Să ducem aceste concursuri de soluții de arhitectură și în mediul rural este una dintre
dorințele mele. În mediul rural, calitatea începe să crească. Eu deschid ușa, și doresc, și fac asta
pentru că îmi caut un partener în arhitecți. Nu e ușor, uneori ne învârtim într-un cerc. Însă, în ultimii
3 ani am luat regulamentele de urbanism de la comune și am schimbat toate regulile. Acum 6 ani
veneau proiecte pe fonduri europene pentru pensiuni și ni se spunea că acestea nu pot fi modificate
pentru că așa au fost aprobate fondurile. Acum am depășit această situație, după ce am refuzat de mai
multe ori să dăm autorizații de construcție. Și vă spun, calitatea arhitecturii în mediul rural începe să
crească", a spus Claudiu Salanță, arhitectul-șef al județului Cluj.
Prezent la discuție, conf. dr. arh. Vasile Mitrea a subliniat faptul că, deși Clujul este un model
în acest moment pentru întreaga țară, modelul impus trebuie continuat, lucru ce nu s-a întâmplat și
în trecut.
„În 1965, la Cluj, erau prevăzute ocolitoarele orașului. Din '65 și până astăzi nu s-a întâmplat
nimic și acum ne trezim că al nostru Cluj este blocat. Ar trebui să existe o anumită continuitate care
este obligatorie, iar arhitectul șef și administrația ar trebui să fie atente la ce probleme s-au pus și care
sunt rezolvările. În 1990, am propus ca la nivel de Cluj să existe o comisie de strategie urbană,
formată din specialiști, nu din politicieni, care să fie atentă la ce se întâmplă la nivel mondial și să
urmărească ceea ce se întâmplă la noi. Arhitectul șef ar trebui să fie un manager, care să nu fie numit
politic, pentru a avea continuitate în politica urbană. Specialiștii cu numele de creație trebuie să facă
front comun. Ne-am concentrat pe ziua de azi, uitând de ziua de mâine. Populația și sociologii
trebuie angrenați pentru viitorul orașului", a concluzionat conf. dr. arh. Vasile Mitrea.
Evenimentul Gala Bienalelor de Arhitectură a fost realizat cu sprijinul Primăriei și al
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

A patra ediție a Bienalei de Arhitectură Transilvania (BATRA) 2019, organizată de Ordinul
Arhitecților din România - Filiala Transilvania, în parteneriat cu filialele OAR din Bihor, Satu-Mare,
Alba și Nord-Vest, a avut loc în perioada 7-24 noiembrie. Scopul acestei ediții a fost reflectat de tema
aleasă, "Viitorul/Acum", respectiv dorința de a implica întreaga comunitate în planurile și deciziile
arhitecților, urbaniștilor, peisagiștilor, autorităților, pornind de la premisa că numai așa viitorul
poate reflecta ceea ce ne dorim cu toții.
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Info BATRA 2019
2020, anul începând cu care se vor construi
doar case eficiente energetic
de la arh. Dorin BOILĂ

Este nevoie de concursuri de soluții pentru toate obiectivele publice, în toată România, iar
singurul model de bune practici funcțional în prezent pe acest subiect este Clujul. Acestea
au fost două dintre principalele concluzii ale mesei rotunde cu tema „Viitorul/Acum",
organizată în cadrul Galei Bienalelor și Anualelor de Arhitectură.
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S AT U L R O M Â N E S C
Ce este Casa Pasivă și care este soluția constructivă
pentru realizarea clădirilor NZEB în România?
Casele pasive și cele NZEB sunt noile descoperiri care încep să cucerească Europa, dar și restul
continentelor. În construcția unei clădiri pasive, fiecare element are un rol în eficientizarea
consumului de energie și micșorarea pierderilor de energie.
Plecând de la un studiu elaborat si de la o bună cunoaștere a terenului pe care urmează să se
construiască, performanța energetică a noii clădiri se datorează în egală măsură orientării, folosirii
inteligente a resurselor în timpul construcției, plasării corespunzătoare a maselor termice,
dispunerii camerelor, a ușilor și a ferestrelor și, nu în ultimul rând, alegerii metodelor de umbrire.
Pentru ca o casă pasivă să fie cât mai eficientă, este necesar ca aceasta să aibă pierderi de
energie cât mai reduse. Acest aspect este întâlnit sub denumirea de #NZEB - nearly zero energy
building. Pentru a putea fi încadrată în acest standard este necesară o serie de simulări și de calcule
încă din faza de proiectare în scopul definirii acestor parametri.
Care este soluția constructivă pentru realizarea clădirilor NZEB în România?
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