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CORESPONDENȚI PERMANENȚI
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PRIMIM DE LA CITITORI
- După 2000 de ani, un DAC s-a întors în DACIA
- Expoziția Națională 1906
de la conf. univ. dr. arh. Gheorghe IONAȘCU.

EXCURSII PROFESIONALE OAR–UAR
Excursie în sudul Ucrainei și Republica Moldova.
Episodul 7: Zona Orhei, satul turistic Butuceni
și Crama Cricova
de arh. Dorin BOILĂ

CONTACTE
COMENTARII - de arh. Dorin BOILĂ
Adresă:
Piața Mică nr. 24, Sibiu
Telefon:
0371.399.192
Email:
filiala@uarsibiu.ro
Website:
www.uarsibiu.ro

-

Arhitectură contemporană în situri complet segregate
De ce cad podurile peste oameni?
Întrebare către membrii UAR
Arhitecții americani pe frontul luptei cu pandemia SARSCOVID-19

IN MEMORIAM
- Vintilă MIHĂILESCU (1951 - 2020)
- Mircea MICLEA (6 aprilie 2020)
- Doina BUTICĂ (29 martie 2020)
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ARXELLENCE COMPETITION
Competiția Internațională a Ideilor de Arhitectură

SEMNALE

ArXellence Competition
Revista Construcțiilor
Problematica zonelor montane

Suntem încântați să vă anunțăm că am dat startul
competiției „ArΧellence 2”! Competiția Internațională a
Ideilor de Arhitectură “ArXellence 2” este Deschisă &
Gratuită, cu o singură etapă – care caută următorul
arhitect, sau echipă de arhitecți, care să evidențieze
designul inovator ca instrument ideal pentru succesul
creării noului Central Business District (CBD) și
redefinirea zonei maritime de Vest a orașului Salonic.
Premiile ajung până la 60.000 € și vor exista 6
câștigători, alături de 4 mențiuni de onoare. Pe acest
link puteti viziona filmul de prezentare:
http://bit.ly/2Ur6AlB
PREMII:
1st Prize - 20,000 EUR

4th Prize - 7,000 EUR

2nd Prize - 15,000 EUR

5th Prize - 5,000 EUR

3rd Prize - 10,000 EUR

6th Prize - 3,000 EUR

Mai multe informații găsiți aici:
https://www.alumil.com/arxellence
Competiție sponsorizată & organizată de ALUMIL, avizată de
International Union of Architects (UIA)

SEMNAL 1
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Avem plăcerea să vă anunțăm că a apărut Revista Construcțiilor nr. 168, aprilie 2020
Citiți aici versiunea PDF:
https://issuu.com/revistaconstructiilor/docs/rc_nr_168_aprilie_2020

SEMNAL 2
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CUPRINS
= Protecția mediului montan
= Satul și dezvoltarea rurală
= Strategia de dezvoltare a zonelor montane
= Integrarea construcțiilor din zona montană în
planurile de urbanism și amenajarea teritoriului
= Dezvoltarea durabilă a habitatului montan
= Anul internațional al muntelui, 2002. Dezvoltarea
durabilă a zonei montane.
= Reabilitarea așezărilor rurale.
= Mișcarea satul ecologic.
= Dezvoltarea montană durabilă și pacea socială
= Macroprogram pentru dezvoltarea montană
integrată
= Valoarea mediului rural montan românesc
= Conservarea și revigorarea mediului rural montan
românesc
= Schimbările climatice și habitatul uman montan

SEMNAL 3

= Peisajul montan
= Securitatea alimenatară a populației și munții
= Studiu privind Potențialul agroturistic și socioeconomic al zonelor montane din Regiunea Cernăuți,
2008. Cap. II - Elemente de dezvoltare urbanistică,
regimul construcțiilor și infrastructura tehnico-edilitară.
= Problematica riscului natural pentru habitatele
montane.
= Anexe: planuri de amenajarea teritoriului: zone de
risc natural, inundații, alunecări de teren, cutremure
= Intervenție cu propuneri
= Problematica zonelor montane
= Probleme specifice ale amenajării teritoriului
montan în armonie cu mediul
= Ecologia montană și rețeaua ariilor protejate din
România
= Rețeaua organizațiilor naționale active pentru zona
montană

5

INFO 1

MUZEUL SIMU
Recreat în realitate virtuală

Muzeul Simu și
demolările
Demolarea Muzeului Simu a fost
unul dintre primele evenimente
traumatice ale Capitalei, care a
deschis calea demolărilor viitoare
ale unor clădiri reper ale orașului
(Biserica Enei, Arhivele Statului,
Spitalul Brâncovenscu etc.).
Regândirea Palatului Regal prin
proiectul Sălii Palatului va duce la o
serie de demolări (anexele Palatului,
printre care Casa Orăscu/Vila
Stejarul, dar şi bisericile Brezoianu,
Sf. Ionică, Stejarul şi Calvină), care
vor reverbera, în final, până în
Bulevardul Magheru şi vor duce la
demolarea Muzeului Simu, dar şi a
casei Maiorescu. Reconstrucția
virtuală a Muzeului Simu din
București a făcut parte dintr-un
proiect mai amplu dedicat
demolărilor din perioada comunistă.

DRD. CLAUDIA
POPESCU
Muzeograf UAUIM
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Există câteva răspunsuri posibile la
demolări. Primul, propus imediat după
1989, a fost reconstruirea unor clădiri.
Nu au existat bani sau interes pentru
această soluție. A doua soluție,
popularizată cu ocazia Concursului
București 2000, a fost planificarea
urbană, dar nici aceasta nu a funcționat,
pentru că urmele demolărilor sunt prea
adânci, iar costurile pentru regândirea
orașului, prea mari. Au mai rămas doar
două soluții, de interes, mai ales în
lumea culturii: rememorarea și
reconstrucțiile virtuale ale
monumentelor demolate.
Modificarea prin demolare a culturii
arhitecturale a Bucureştiului a
însemnat o schimbare a cadrului care
asigură persistenţa societăţii în timp şi
o schimbare a organizării sale în spaţiu.
Rememorarea demolărilor prin
expoziţii, conferinţe, tururi urbane a
avut rolul de refacere a cadrului
simbolic al Bucureștiului.

Același rol l-a avut și reconstrucția unei clădiri
simbol a Vechiului București: Muzeul Simu.
Până la recrearea Muzeului Simu, reconstrucțiile
digitale aveau un defect major, nu erau interactive,
nu permiteau interacțiunea cu o clădire în timp real
și nici nu erau suficient de detaliate.
Munca de reconstrucţie virtuală a Muzeului Simu a
ridicat anumite întrebări cu privire la valoarea şi la
semnificaţia acestuia. Faptul că o parte din piese au
fost preluate de Muzeul Naţional de Artă al
României nu este chiar un răspuns. Valoarea
modului de expunere, a modului de a vedea lumea (şi
arta) este în discuţie, nu doar valoarea clădirii sau
patrimoniului. Iar modul de expunere decurgea din
deviza lui Simu („Nu numai pentru noi, dar şi pentru
alţii”). Muzeul Simu era un muzeu de popularizare a
artei, era printre puţinele clădiri potrivite pentru
această destinaţie, dar era și un muzeu aglomerat, în
care piesele valoroase nu erau prea bine puse în
valoare. După moartea lui Anastase Simu, directorul
muzeului, pictorul Marius Bunescu (viitorul director
al Muzeului de Artă al RPR) va grupa cele mai
valoroase piese în Casa-muzeu, separând astfel
colecția de popularizare de cea destinată elitelor.

Reconstituire birou Simu

INFO 1
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Muzeul Simu și Școala de
Arhitectură
Clădirea în formă de templu antic, cu citate
ornamentale din diferite epoci, era un material
didactic interesant, atât pentru istoria arhitecturii,
cât și pentru desenul ornamental, „un prilej de
învăţătură intuitivă pentru acei ce nu au fericirea să
vadă rămăşiţele monumentelor antice!” (Al. TzigaraSamurcaș. Convorbiri literare, iunie 1910). Nu
întâmplător au fost transferate, înaintea demolării
Muzeului Simu, către IAIM un număr de piese care
există încă în Muzeul Școlii de Arhitectură.

Muzeul Simu și
Bucureștiul
Clădirea din cărămidă și piatră a fost o împletire
între dorința de cuprindere universală a
colecționarului Anastase Simu şi asocierile eclectice
ale arhitectului francez C. Sciky (asistent al lui Paul
Galleron, care a terminat lucrările în curs de
execuție ale acestuia). După cum observa şi Grigore
Ionescu în ghidul Bucureştiului publicat în 1938,
Casa Simu-Muzeu şi Muzeul Simu sunt „cele două
mai importante muzee ale Capitalei” (Grigore
Ionescu. Bucureşti. Ghid istoric şi artistic.
Bucureşti: Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele
Carol II, 1938, p. 141)
Valoarea Muzeului Simu nu au dat-o numai operele
în sine, ci şi modul lor de prezentare. Camerele
tematice erau o modalitate de punere în dialog a
operelor între ele, dar şi cu arhitectura interioară.
Muzeul Simu era un loc de iniţiere în arta universală,
în lipsa unui muzeu național cu acest rol. Colecția sa
a contribuit (alături de alte colecții private și de
stat) la crearea Muzeului de Artă al RPR.
Muzeul Simu a fost construit în 1907 și inaugurat în
1910, prezentând în cele 5 săli ale sale istoria artei
universale: arta Antichității, cea românească, cea
franceză, cea bizantină, iar în cea de-a cincea sală se
găseau grafica și colecția de miniaturi.

INFO 1

Colecția muzeului număra aproximativ
1.200 de piese în momentul donației
către Statul român din 1927. Anastase
Simu este primul colecționar de artă ce
propune construirea unui templu
dedicat artelor, cu scopul educării
artistice a locuitorilor orașului conform
sintagmei: „Nu doar pentru noi, ci și
pentru alții”.

Reconstrucția
Muzeului Simu
Reconstrucţia Muzeului Simu propune o
viziune idealizată a clădirii și a
expunerii care să-i minimizeze
defectele şi să-i pună în valoare
calităţile. Sunt eliminate aspectele
inestetice, este îmbunătăţit iluminatul,
piesele sunt mai puţine şi nu încarcă
prea mult spaţiul de expunere; datorită
tehnicii digitale există acces din diferite
unghiuri şi un mod optim de prezentare
a pieselor şi a arhitecturii. Astfel încât
este şi o experienţă de loisir şi un
templu al artelor, dar şi o experienţă
istorică. Aglomerarea iniţială de piese,
dorinţa de cuprindere universală erau
întâlnite în perioada respectivă în toate
muzeele mari ale Europei. Folosirea de
către Simu a copiilor îşi pierde din
relevanţă atunci când sunt nişte copii
digitale, identice cu lucrările originale,
sau chiar variante digitale ale
originalelor (câteva modele 3D au fost
preluate de la Muzeul Luvru, după
scanări ale obiectelor originale).
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Reconstrucția în realitate virtuală a Muzeului Simu a
fost realizată în anul 2019 de Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin Centrul
Expozițional Documentar, în parteneriat cu Ordinul
Arhitecților din România - filiala București,
materialul documentar fiind furnizat de Muzeul
Municipiului București, Muzeul Național de Artă al
României, Arhivele Naționale ale României și
Manifest Cultural, pe baza planurilor și a
fotografiilor de arhivă. Au fost scanate
tridimensional și fotogrametriate obiecte provenite
din patrimoniul Muzeului Simu, obținându-se
reprezentări virtuale fidele realității. Finanțarea
acestei prime părți a proiectului a fost asigurată din
Fondul Timbrul Arhitecturii prin Ordinul
Arhitecților din România.

Reconstrucția permite interacțiunea în
timp real, prin intermediul unei căști de
realitate virtuală de ultimă generație
(sau a unui ecran), cu exteriorul și cu
prima sală a Muzeului Simu. Acesta a
fost unul din cele mai importante muzee
de artă ale Bucureștiului din perioada
interbelică. Piese valoroase din cadrul
acestui muzeu au fost preluate de către
Muzeul Municipiului București în cadrul
Pinacotecii și de către Muzeul Național
de Artă al României și de Muzeul
Colecțiilor de Artă, iar planurile sale au
fost păstrate în cadrul fondului Simu la
Arhivele Naționale ale României.

Totul a fost realizat sub deviza lui Anastase
Simu: „Nu numai pentru noi, dar şi pentru alţii”

INFO 1
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Au fost modelate cu mare acuratețe exteriorul
clădirii, precum și prima sală, dedicată Antichității,
iar exponatele au fost amplasate într-un spațiu
arhitectural bogat în ornamente, conform
fotografiilor vremii. Prin demersul acesta, s-a
reconstruit virtual nu doar o clădire reper a
vechiului București, ci și funcționalitatea acesteia,
prin inserarea unor obiecte din Muzeul Simu și prin
recrearea experienței de vizitare.

Promovarea
reconstrucției
Un episod pilot al reconstituirii în realitate virtuală
a Muzeului Simu a fost prezentat și experimentat în
spațiul Punctului de Informare Turistică din Pasajul
Universitate în perioada 21-28 februarie 2020.

Cu ajutorul unei căști de realitate
virtuală, vizitatorii Punctului de
Informare Turistică au putut păși în
spațiul Muzeului Simu.
Evenimentul a fost rezultatul unui
parteneriat între Administrația
Monumentelor și Patrimoniului Turistic
și Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu”. Din cauza
evoluțiilor legate de noul Coronavirus, o
prezentare similară, ce trebuia să aibă
loc în sediul central al Arhivelor
Naționale ale României din București, a
fost anulată.
O variantă accesibilă online a
reconstrucției, precum și modele ale
pieselor scanate au fost încărcate pe
platforma Sketchfab. Varianta online
este compusă, din motive tehnice,
pentru a putea rula în condiții optime, pe
orice echipament informatic, din două
spații: exteriorul și prima cameră.
Reconstrucția a fost încadrată într-un
top 10 al celor mai populare modele de
pe platforma Sketchfab în 2019.
Munca laborioasă de reconstrucție
virtuală a fost realizată de conf. dr. arh.
Andreea Iosif, cadru didactic în cadrul
UAUIM, iar scanarea și fotogrametrierea
exponatelor - de arheolog Călin Șuteu.
Mai multe detalii se pot găsi într-un
material realizat de jurnalistul Camelia
Csiki pentru TVR:
https://youtu.be/mqnQta2NEHc
Proiectul poate fi vizitat la
următoarele adrese:
Link 1
Link 2
Pentru PC-uri performante este
disponibil un model în care exteriorul și
prima cameră sunt reunite:
Link 3

INFO 1
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Echipa de proiect:
Conf. dr. arh. Andreea losif - reconstrucţie
virtuală Muzeul Simu
Dr. arheolog Călin Şuteu - scanare
tridimensională şi fotogrametriere exponate
din Muzeul Simu
Prog. Vasile Andrei - concepere site web
Bibl. Valentin Popescu - documentate şi
coordonare broşură
Claudiu Maier - promovare, materiale fotovideo, documentare arhive
Muz. Claudia Popescu - coordonare proiect

Partenerii noştri:
Filiala teritorială Bucureşti a Ordinului
Arhitecţilor din România
Biblioteca Universităţii de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”
Uniunea Arhitecţilor din România
Muzeul Municipiului Bucureşti
Muzeul Naţional de Artă al României
Muzeul Colecţiilor de Artă Arhivele Naţionale ale
României
Institutul Naţional al Patrimoniului
Biblioteca Academiei Române
Agenţia de presă Agerpres
Grupul de iniţiativă Cartierul Uranus
Grupul de iniţiativă Casa Costa-Foru
Manifest Cultural
Gigapixel Art
We mesh up

Mulţumiri:
conf. dr. arh. Françoise Pamfil, prof. em. dr. arh.
Sorin Vasilescu, prof. em. dr. arh. Ioan Lucăcel,
(Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion
Mincu”)
dr. arh. Emil Ivănescu (Ordinul Arhitecţilor din
România - filiala Bucureşti)
dr. arh. Ileana Tureanu, arh. Rodica Panaitescu,
arh. Alexandru Panaitescu (Uniunea Arhitecţilor
din România)
dr. arh. Irina Iamandescu, dr. arh. Ştefan
Bâlici (Institutul Naţional al Patrimoniului)
dr. Adrian Majuru, Elena Olariu, Angelica
lacob, dr. Cezar Buiumaci (Muzeul
Municipiului Bucureşti)
dr. arh. Liviu Constantinescu, dr. Mălina
Conţu (Muzeul Naţional de Artă al
României)
dr. Liliana Chiriac (Muzeul Colecţiilor de
Artă)
dr. arh. Ioana Marinescu, Cristian Văraru,
arh. Costin Gheorghe (Cartierul Uranus)

Parteneri media:
Agerpres
Arhitectura
Igloo
Zeppelin

INFO 1
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Cap de Sclav 3D realizat în cadrul
proiectului de reconstrucție a
Muzeului Simu

Desen după cap de sclav 1, realizat la
desen ornamental în IAIM

INFO 1

Desen după cap de sclav 2, realizat la
desen ornamental în IAIM
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Ne găsiţi la:
Pagina web a Centrului Expoziţional Documentar: https://centrulexpo.uauim.ro/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CentrulExpozitionalDocumentarUAUIM/
Contul de Instagram: https://wwvv.instagram.com/muzeulscoliidearhitectura/
Contul de Sketchfab: https://sketchfab.com/muzeulscoliidearhitectura

INFO 1
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INFO 2

Gânduri despre
arhitectură în vremuri
actuale
DE BOGDAN TOFAN

Gânduri despre

Dragă Mircea,

aniversarea

a 100 de ani de
arhitectură în
general și de

Scrisoare către colegul meu arhitect Mircea Țibuleac,
din Sibiul minunat al amintirilor mele…

arhitectură
românească în
special

NOTE
ORIENTATIVE
PENTRU
ARHITECȚII

m-ai rugat să scriu în revista ta și cu drag am răspuns chemării tale,
când afară e Coronavirusul acesta răutăcios iată că în sufletul
„nostrum” este arhitectura. Am găsit de curând câteva cuvinte despre
Bienala de la Veneția de pe vremea când mă ocupam de această
sărbatoare arhitecturală la Uniunea Arhitecților.
Îți trimit mai jos gândurile mele.

CONTEMPORANI

14

Ca arhitecți, noi desenăm, ne așternem pe hârtie ceea ce
gândim și simțim despre spațiu.

… Bienala de Arhitectură de la Veneția
2014 va fi o aducere aminte despre ce este
arhitectura. Vor fi amenajate pavilioanele
naționale, Pavilionul Central și Hala mare
din „Arsenale di Venezia”. Avem o temă
interesantă, cum o abordăm. Noi, românii,
vom avea mereu de „vorbit” despre ultima
sută de ani de arhitectură produsă în
România și peste hotare de către arhitecți
români.
Ca arhitecți, noi desenăm, ne așternem pe
hârtie ceea ce gândim și simțim despre
spațiu. Hârtia este locul unde gândurile
prind viață asemenea cuvintelor într-o
carte. Apoi, de pe hârtie, constructorii
preiau ideile noastre și le transpun în
realitate construind prin alăturarea de
cărămizi clădirea pe care noi am imaginato. Nu e greu. E simplu dacă înțelegi cum
bate lumina, cum se reflectă soarele și cum
poți trăi în interiorul și în exteriorul spațiului
nou-născut.
INFO 2

Producția actuală de arhitectură a ajuns
într-o fază tehnologică avansată care ne
răpește uneori memoria. Tehnologia
redactării proiectului de arhitectură este azi
foarte sofisticată și colorată. Aceasta a
ajuns să influențeze modul în care gândim
arhitectura. Știința conducerii unui proiect
este din ce în ce mai complexă. Clădirea
trebuie să se ridice din pământ într-un
anumit timp. Ce rezultă are o semnificație
pentru cei din jur. Azi nu trebuie să uităm
cum se construia ieri. Mereu ne vom aminti
de trecut și vom construi pentru viitor.
Putem să ne amintim mai mult sau mai
puțin, dar nu e bine să uităm fundamentele.
Această manifestare din prezent este
menită să ne amintească ce poate am uitat,
furați fiind de tehnologie.
Cum poți vorbi frumos despre o națiune
care se exprimă prin arhitectură când
aceasta reflectă toate evenimentele pe care
le memorează?
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Arhitectura îmi pare CÂTEODATĂ foarte
similară apei, aproape de natura structurală a
apei care înregistrează automat evenimentele
din jurul ei.
Arhitectura și nu arhitectul este tema noastră.
Asta este arhitectura - o bandă de magnetofon
care nu poate fi ștearsă decât de catastrofe.
Este cartea în care scrie orice națiune cu
măreție sau arhaism, dar mereu sincer față de
momentul construirii. Natura „caselor” cu care
se scrie, adică natura literelor dintr-un cuvânt
depinde bineînțeles de cel care scrie. Scriitorul,
caligrafia literei, educația scriitorului, aprecierea
celor care citesc contează în descifrarea naturii
națiunii care se exprimă prin arhitectură, care
scrie astfel într-o carte a timpului.

Se imprimă ceva care ține de spiritul locului
și al locuitorilor.
Arhitecții japonezi au reușit să transpună în
limbaj modern trăsături străvechi ale
arhitecturii naționale. Ca exemplu, ar trebui
privită opera arhitecților Kenzo Tange,
Tadao Ando, Shin Takamatsu, Tyo Ito și
așa mai departe. În ceea ce ne privește
pentru a distila în limbaj modern trăsăturile
arhitecturii românești există o documentație
bogată care se referă la imaginile și
motivele tradiționale străvechi. Astfel, mi se
par relevante, pe lângă cărțile scrise de
colaboratorii mei din comitetul științific
român pentru concursul Bienalei 2014,
următoarele scrieri:

Asta este
arhitectura - o
bandă de
magnetofon care
nu poate fi
ștearsă decât de
catastrofe.

• „Identități Europene Inedite” - arh. Silvia Păun - Editura Tehnică București, 1996;
• „Țara Oașului” - Studiu Etnografic. Cultura Materială Vol. II - Gheorghe Focșa - Întreprinderea
Poligrafică Arta Grafică, 1974;
• „Arhitect Gheorghe Simotta” - de Irina Patrulius, Marius Marcu Lapadat, Octavian Carabela Editura SIMETRIA, 2003;
• „Arhitectura locuinței contemporane” - de arh. Gabriel Cristea, Editura Meridiane, 1973;
• „Cuvinte și case” - de arh. Aurelian Trișcu, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2007;
• „Haralab H. Georgescu: Un arhitect român în Statele Unite” - de arh. Corneliu Ghenciulescu,
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - Editura Universitară „Ion Mincu”, 2007;
• „Muzeul Satului - STUDII ȘI CERCETĂRI” - Gheorghe Focșa - Întreprinderea Poligrafică Arta
Grafică, 1971;
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• „VEDUTE EUROPENE 12 - Cabinetul de Stampe” - Victor H. Adrian, Editura Meridiane, 1982;
• „MOTIVE DECORATIVE CELEBRE” - Paul Petrescu, Editura Meridiane, 1971;
• „Sceno-grafia Românească” - Paul Bortnovschi, Liviu Ciulei, Jules Perahim, Eugen Schileru,
Ion Oroveanu - Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, 1965;
• „Bucureștii anilor '30” - Editura Noi București, 1995;
• „EUGENIA GRECEANU - OPERA OMNIA” - arh. Viorel Hurduc;
• „Interbelium Romania interbelică” - Matei Cazacu, Noi Media Print, 2006;
• „Mucha - Master of Art Nouveau” - Editura Taschen, 2000;
• BRASILIA - Oscar Niemayer, Lucio Costa, Marianne Peretti, Alfredo Ceschiatti, Roberto Burle
Marx, Atos Bulcao, Bruno Georgi - Livroarte Editora Limitada, 1986;
• „Josep Maria Jujol” - Jose Llinas, Jordi Sarra - Editura Taschen;
• „M 10 : 1”.The Magazine with an focus - Steelcase 2009, Amuller Druck GmbH & Co. KG,
Regensburg, 2009;
• „STADSVORM TILBURG, STADSONTWERP EN BEELDKWALITEIT" - Kees Douvendans,
Jan Luitten, Reinder Rutgers, Dirrix Van Wylick Architecten, 1996, Techniche Universiteit
Eindhoven, Faculteit Bouwkunde.
Arhitectura este o oglindă a poporului
care se aranjează în ea, care se arată
ei și altora cum este într-un anumit
moment al istoriei. Poate să îți placă
sau nu ce vezi. Poți să fii de acord sau
nu cu ceea ce simți când o atingi sau
când o respiri în lumină, dar
întotdeauna rămâne o urmă a
momentului de inspirație sau a
perioadei de construire în care s-a
născut.
Avem ca sarcină de a ne uita în
această carte și să reflectăm la rândul
nostru ce s-a petrecut în arhitectura
românească între 1914 și 2014.
Tema de anul acesta ne cere să facem
o cercetare a spiritului românesc
cristalizat de-a lungul timpului, asemeni
fulgilor de zăpadă formați în sunetul
Baladei lui Ciprian Porumbescu sau
Rapsodiei Române compuse de
George Enescu. Dacă puteți accesa
tehnologia de care vă scriam mai
devreme, vă invit să ascultați spiritul
nostru impregnat în muzică și să vă
gândiți la ultima sută de ani de
arhitectură românească.
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E vorba de Rapsodia nr. 1 compusă de George
Enescu, interpretată de Orchestra Radiodifuziunii
Române sub bagheta magică a maestrului Sergiu
Celibidache, și a doua piesă: Balada lui Ciprian
Porumbescu în două interpretări diferite:
http://www.youtube.com/watch?v=bZ1X8ieSjOM
http://www.youtube.com/watch?v=fQyWdiKzgmQ
http://www.youtube.com/watch?v=WCnDQkfi5oA
Am mai jos gânduri așternute rapid după
întâlnirea pentru BAV 2014 de la UAR (Louis
Calderon 48) din 27 martie 2013.
Am organizat aceste întâlniri pentru stabilirea unei
teme pentru concursul de arhitectură în care să se
stabilească echipa de arhitecți care vor amenaja
Pavilionul României din Veneția și Giardini și
Noua Galerie din Sediul ICR din Casa Iorga.
Privire față de gândurile mele:
Eu am acum o istorie personală de 50 de ani și,
pentru că ni se propune să facem un studiu
asupra arhitecturii ultimilor 100 de ani, sunt vrăjit
de „poveștile" spuse de casele ce mă înconjoară
ca de un basm frumos ca o mărturie a caracterului
oral al culturii noastre, ca o dovadă a
„arhaismului" nostru puțin sensibil la modern,
curat și ancestral. Constat o mirare continuă a
celor tineri despre ce s-a petrecut înaintea lor cu
străbunii lor ca o parcurgere a unui roman de
aventuri.
Îmi aduc aminte de discuțiile din copilărie pe care
le-am avut cu bunicul meu născut în secolul trecut
(1897) și care îmi povestea întâmplări prin care
trecuse direct și personal de Primul Război
Mondial „Il grande Guerra" și de-al Doilea, când
era gata să moară de tifos, dar s-a salvat ascuns
într-un beci părăsit mâncând varză murată. Ultima
sută de ani este într-adevăr istoria noastră
recentă, slavă, străbătută de latinitate. Îmi răsună
și acum în minte cântecele pionerești pe care le
cântam la școală când eram în clasa a doua. Ce
poate fi important în legătură cu acest aspect?
Este poate un simțământ mai mult decât un fapt
statistic de luat în considerare.
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Am senzația că Istoria e ca un fluviu
care curge implacabil și care ia
culoarea pietrelor sau albiilor peste care
trece.
Câteodată când amintirile copilăriei îmi
revin în minte, mă surprind parcă
transformat ca într-o cutie de rezonanță
a imaginilor pe care mi le trezea stema
de pe tricolorul național, a cântecului
podului luat de ape pe care promiteam
să îl refacem mai la vale, mai trainic și
mai frumos. Era același pod al
arhitectului Apolodor din Damasc
angajat de împăratul roman să-l
construiască peste Dunăre în așa fel
încât să poată extrage aurul din munții
Sarmisegetuzei noastre.
Citesc diverse articole de demult și
privesc cu ochii minții, cu mândrie la
vremea
negustorilor
Capșa
și
Oteteleșanu ca și când m-aș vedea ca
personaj prin pozele de pe Calea
Victoriei din București alături de mama
mea, tânără și frumoasă.

18

Gândind la perioada ultimilor 100 de ani în România, cred că am trăit per ansamblu ca
juma-juma: adică jumătate de timp în capitalism, când Leul românesc era mai tare decât
Dolarul american și jumătate de secol în comunism, când, întorcându-mă acasă de la
serviciu, de la Giurgiu, mă așezam la coadă să cumpăr oase de vacă pentru ca buna mea
soție, Daniela, să aibă din ce să facă o ciorbă. E o istorie destul de tristă de război și pace,
de tinerețe și bătrânețe, de capitalism urmat de comunism și apoi din nou de semicapitalism sau un fel hibrid de societate, ca o struțo-cămilă. Cum poți surprinde ultima sută
de ani în arhitectură într-o singură expoziție? Sau într-o carte? Ce ne definește este ceea ce
rămâne ca amintire și dintre amintiri prefer întotdeauna pe cele frumoase.
Cuvinte dintr-un cântec de școală: „Țara mea are câmpii mănoase... și câmpuri cu flori...".
Mă întreb ce învață oare copiii noștri astăzi să cânte la școală?
Pentru informarea arhitecților născuți după 1989, care nu știu despre ce vorbesc, dar și
pentru cei care știu, atașez câteva legături pe calculator la sunetul acelor vremi printre care
un link cu imnul de la deschiderea emisiunii de doar patru ore, de la 18 la 22, la televizorul
de demult... ne înscriam într-o curgere a timpului cu un anumit caracter aparte de litoral
însorit... ne consideram și atunci moderni.
http://www.youtube.com/watch?v=OHSGvS2GmfQ

INFO 2

19

INFO 3

MILENARISMUL DE
CORONAVIRUS
Anca Sandu Tomaszewski

SCUTURI INOVATOARE
Selecţie din colecţia de
primăvară–vară 2020

Încă demult, din timpuri biblice, istoria a înregistrat fel de fel de evenimente zguduitoare,
care au fost transformate de oameni în puncte de inflexiune în evoluţia lumii. Aşa le-a
interpretat istoria, astfel le-au dorit contemporanii şi uneori aşa le-au intenţionat chiar actorii
determinanţi ai evenimentelor, cum a fost cazul actului şocant de la Masada. Începând cu
pilda Sodomei şi Gomorei sau cu renaşterea de după potop, trecând prin răsunătoarea
„mediatizare” apostolică a unei crucificări, care a transformat o întâmplare dintr-o obscură şi
ciudată periferie a Imperiului Roman într-o revoluţie conceptuală a lumii, până la miracolul
anual de pe muntele Tabor, o credinţă în sfârşitul iminent al lumii, urmat de venirea unei
epoci noi, a motivat sute de culte şi secte. Grupuri de oameni cuprinşi de credinţa în
milenialism - zeloţi, zoroaştri, creştini sau sectanţi moderni - au valorificat catastrofe ori au
încercat prin acţiuni explozive să grăbească sfârşitul lumii. Credinţa lor era că după un final
de act - de preferat puţin apocaliptic, anterior judecăţii de apoi - pe pământ avea să se
aştearnă o epocă de aur, paradisiacă, vremea bunătăţii, dreptăţii şi armoniei. Acesta a fost
milenialismul religios [1].
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În plan non-religios, asistăm de mai bine de un secol la
diseminarea unor variante filozofice ale unei concepţii similare:
milenarismul. El presupune credinţa într-o viitoare transformare
fundamentală a societăţii, după care toate lucrurile vor fi
schimbate. Aşa s-a întâmplat cu „moartea lui dumnezeu”, dedusă
de Nietzsche [2], cu „declinul occidentului”, prevăzut de Spengler,
cu criza claselor sociale, anunţată de Rousseau, provocată de
ghilotină şi săpată de marxişti, cu „sfârşitul artei”, prezis printre

arhitectura a ştiut
să profite, cu bune
intenţii, de orice
declic, fie el de
amploare sau nu

alţii de Mondrian, cu prăbuşirea ideologiilor, sfârşitul democraţiei,
al capitalismului, al statului de bunăstare, al economiei de consum,
al creşterii necontenite, al capitalismului multinaţional, al
globalismului etc. Ce determină transformarea socială - cu rol de
masă critică - şi ce forme va căpăta succesiunea de schimbări
declanşate de ea - ca reacţii în lanţ - depinde de timpuri şi culturi.
De exemplu, reapariţia unora dintre aceste vizionarisme la
sfârşitul anilor '50 şi începutul anilor '60, a fost numită, de Fredric
Jameson, postmodernism. Şi el lega transformările „presimţite” de
filozofi de ipoteza unor rupturi sau lovituri radicale [3].
Oricum, se pare că arhitectura a ştiut să profite, cu bune intenţii
desigur, de orice declic, fie el de amploare sau nu. Povesteam, întrun număr recent al revistei „Arhitectura”, cum, în contextul
transformărilor de după Marele Război, Bauhaus s-a făcut frate cu
Republica de la Weimar ca să treacă puntea de la artele academiste
spre viitorul luminos al unui modernism numai bun pentru
societatea industrială. Dar cum nici Adam n-a trăit veşnic în Rai,
era industrială şi-a găsit şi ea sfârşitul, iar lovitura de graţie i-a dato revoluţia digitală. Ei i-au urmat replici şi una din ele a
revoluţionat know-how-ul proiectării, a impulsionat cercetarea
tehnologică şi industria construcţiilor şi toate au schimbat
fizionomia arhitecturii.

La drept vorbind, în
lipsa loviturilor
apocaliptice,
arhitectura profită
din mers de fiecare
salt în realitatea
politică, de fiecare
mişcare economică,
de fiecare record
tehnologic care îşi
depăşeşte
performanţa de ieri,
pentru a se
transforma câte
puţin, odată cu
realitatea. Darămite
când primeşte cadou
o ditamai ruptura
precum cea
provocată de o
pandemie!

INFO 3

21

Imagine din timpul pandemiei de gripă spaniolă
din 1918. De remarcat că şi pisicuţa purta mască.
(Postare pe Facebook de Simona Zbegan.)

Postmodernitatea a acreditat percepţia

Nu prea ştim ce transformări vor urma, dar,

fragmentată a timpului şi, paradoxal,

oricum, să fie unele care să ne rezolve

înregistrează pierderi temporare ale simţului

problemele! Poate se deschid noi perspective

istoriei. Unii se simt inconfortabil în această

şi pentru arhitectura care tocmai s-a obişnuit,

instabilitate. Alţii, în prea multă tehnologie.

iată, în ultimele decenii, să se reinventeze.

Unii se tem de globalizarea care a destabilizat

Reacţiile arhitecţilor sunt de două feluri,

sisteme de credinţe, alţii se plâng de

aceleaşi pe care le ştim dintotdeauna: unele

economia de piaţă care grăbeşte uzura

practic-spontane, celelalte teoretic-vizionare.

morală, inclusiv a artefactelor arhitecturale.

Din prima categorie, cea care se mişcă

Unii suferă de prea multă comunicare online,

repede, fac parte noi teme de proiectare,

care ameţeşte relaţia spaţiu-timp. Alţii de

unele prezente în concursuri cu deadline

poluare. Sau de prea multe aglomerări

apropiat. Astfel sunt refuncţionalizările de

urbane, în fine, de prea multă liberă circulaţie

spaţii mari - aeroporturi, hale de producţie,

care, iată, propagă o epidemie. Pentru toţi

centre culturale etc., transformabile

aceştia şi alţii pe deasupra, iată, a venit

momentan în spitale. Mă întreb cine se

speranţa transformărilor post-COVID-19. E

ocupă de organizarea acestor spaţii la noi în

rău virusul ăsta, nu l-am dorit, dar - ca şi

ţară, într-o societate neobişnuită să

Republica de la Weimar - dacă tot a venit,

exploateze creativitatea, abilitatea şi

poate că tot răul aduce şi un bine.

experienţa arhitecţilor.
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Sper că Ordinul şi Uniunea reacţionează. Altminteri, mă
întreb şi câte spitale aflate în dificultate (Suceava, Deva etc.)
apelează la arhitecţi specializaţi, pentru a separa fluxurile şi
a evita contaminarea, în condiţii de funcţionare optimă.
Arhitecţii pot inventa acum corturi inteligente, structuri
gonflabile, alte structuri uşoare, mobile, demontabile şi uşor
de remontat, ergonomice, transportabile şi recuperabile dacă e cazul, adecvate diferitelor stadii ale bolii şi statute ale
bolnavilor şi suspecţilor.
Aceeaşi reoganizare - temporară sper - o au de efectuat şi
alte spaţii publice. Mă gândesc în primul rând la
supermarketurile acum solicitate, care trebuie şi ele să
separe cât mai iscusit fluxurile, fără intersecţii. Venerabilii
funcţionalişti de şcoală veche sunt experţi.
Alte amenajări interioare în spaţii de aşteptare şi de
convivialitate presupun şi mobilări specifice distanţării
sociale, canapele, ghişee protectoare - atractive şi pentru
public(!), accese fără druckere şi altele intervenţii care numi dau acum prin minte.
Aflu de la televizor că de executarea de măşti şi vizete se
ocupă la noi fie nişte elevi cu iniţiativă - dar nu ştiu sub
îndrumarea cui, fie te miri ce firme specializate în
bomboane sau nespecializate în nimic, dar cu relaţii politice
eficiente. Se pot organiza rapid concursuri de design pentru
o serie de device-uri medicale, ergonomice şi inspirate. Va
fi nevoie de proiecte pentru noi pompe sanitare cu design
atractiv. Pentru momente de relaxate de mai târziu se pot
propune viziere sexy, măşti cochete, mănuşi elegante,
flacoane, spray-uri cu dezinfectanţi de nivelul celor pentru
parfumuri, şerveţele, măşti şi botoşei pentru căţei şi pisici
etc. Se spune că arhitectura e capabilă să determine
comportamente. Poate că o regândire a artefactelor legate
de tema igienei va putea influenţa atitudinea şi gestica
specifică. Nu vreau să mă gândesc la ce am auzit despre
grupurile sanitare din unele spitale judeţene şi puncte de
trecere a frontierei, ca să nu pară că bat câmpii despre
utopii.
Vor trebui să răsară, la un moment dat, unităţi specializate
de distribuire sau comercializare de astfel de produse, în
spaţii publice. Cine le va proiecta? În general, înţeleg că în
lume vor fi adoptate strategii pe scară largă pentru noi
tipuri de socializare, care sigur că vor ajunge şi la noi. Ele

se spune că
arhitectura e
capabilă să determine
comportamente

În fine, un domeniu ale
cărui produse nu depăşesc
la noi stadiul
amatorismului improvizat
şi pauper este acela al
designului publicitar şi
signalisticii. Poate că
pentru cel dedicat
protecţiei de noul
coronavirus se va apela la
designeri şi arhitecţi
români, dacă ei se vor
strădui să se facă auziţi.
Ştiu că e greu.
În categoria reacţiilor
teoretic-vizionare intră
gânditorii milenarişti vorba vine, pentru că cine
mai stă să aştepte azi
trecerea mileniilor?

vor implica desigur şi aportul arhitecţilor şi designerilor.
Îmi închipui că nu vom adopta rezultatele cercetării şi ale
gândirii inovatoare de import.

INFO 3

23

Şi, din nou, cei care critică starea, de fapt, deplâng: prea multă
creştere în loc de aprofundare, prea multă informaţie despre
nimic în loc de cultură, prea multă ofertă de maşini grozave,
de haine fashion, de mâncare sofisticată, prea mult display de
imagini în loc de cunoaştere din cărţi, prea multe
transporturi, prea multe cumpărături inutile, prea puţină
apetenţă pentru manufacturare, prea multe pungi pentru mai
nimic în ele (m-am înfiorat de chestia asta în America), prea
multă grabă, prea puţină reflecţie, prea mulţi bani, prea
puţină substanţă, prea mult plastic, prea multă China etc. Vor
veni schimbări în modul în care trăiesc, călătoresc, consumă şi
se distrează oamenii - se spune. (Care oameni? Că noi,
românii, abia ce am început să călătorim şi să ne cumpărăm
maşini frumoase. O să cam plângem după viaţa de care ne
plângeam. Dar asta-i altă problemă.)
Recesiunea şi repornirea redirecţionată vor duce la o nouă
economie cu alte valori şi modalităţi de manipulare a
producţiei, transportului, distribuţiei şi vânzării cu
amănuntul. Şi visează gânditorii la o lume mai tihnită şi mai
nepoluată, mai bună, mai dreaptă şi mai armonioasă…
Poate fi acest moment critic şi pentru arhitectură un new
blank document, prilej măcar pentru formularea coerentă a
unor dorinţe de transformare. Poate că în contextul societăţii
post-pandemice, autorităţile vor acorda arhitecţilor
consideraţie; poate că arhitecţii îşi vor redobândi
credibilitatea în faţa beneficiarilor; poate că vor recuceri
inimile publicului; poate că vor reînălţa domnia calităţii în
arhitectură. De ce să fie astea utopii? Poate că se va reseta
statutul arhitecturii în societate.
Dar să fi fost nevoie să moară Gregotti şi Michael Sorkin
pentru asta?

NOTE
1 Vezi Frederic Baumgartner, Longing for the End, A History of
Millennialism in Western Civilization, 1999.
2 Nietzsche a dorit să restructureze societatea criticând aspectele culturii
moderne, ale filosofiei academice, punând în discuţie conceptele de
civilizaţie şi democraţie. Doar arta îndeplineşte condiţiile pentru a fi scopul
vieţii, susţinea el. Ea asociază, prin opoziţie, figurile dionisiace şi cele
apollinice, apanaj al simţurilor. În „Naşterea tragediei”, Nietzsche le adaugă
şi o a treia formă: forţa voluntară care se manifestă în arhitectură (vezi şi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche).
3 Vezi Fredric Jameson, Postmodernism or the Cultural Logic of Late
Capitalism, 1991.

INFO 3

robot automat folosit
pentru combaterea
coronavirusului în China
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JURNAL DE O ZI
de Ioana MIHĂIESCU

”

Nu am mai fost în concediu de câțiva ani.
Îmi așez lângă mine o fotografie cu o
imagine din Veneția și-mi imaginez că
respir aerul lagunei.

”

Telefonul sună strident. Arunc o pernă înspre el, dar degeaba – nu l-am nimerit
și îmi promit, ca în fiecare dimineață, să-mi cumpăr un ceas deșteptător, care
să mă trezească cu câțiva stropi de pian.
Gândurile nu țin cont că abia intru în zi și se reped asupra mea ca un stol de
albine - fiecare bâzâie în felul lui, iar unele sunt chiar ascuțite: scara din lemn
care trebuia să fie creionată astăzi (atenție să nu dau cu capul în vreo grindă!),
trebuie să pregătesc culorile pentru un interior (bineînțeles dacă găsesc galben
crom, dacă nu, rapid trebuie să aleg altă combinație cromatică), atenție!
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Nu găsesc corpurile de iluminat, la fel, pentru ultima amenajare interioară, să
văd ce pot combina. Ah, da! Să iau niște acte de la primărie, să anunț începerea
unei lucrări… Sună telefonul… Alo! Da! Da! Sigur! Bineînțeles! Da, la ora 9. Unde
rămăsesem? Șantierul nr. 1 din centru, șantierul nr.2 din centru, șantierul din
Moroasa… Alo? Da, la telefon! Nu, nu mai pot să vă preiau, îmi pare rău, trebuie
să termin ceea ce am început… Nu, vă rog, nu vă supărați!... A! L-ați cunoscut pe
tatăl meu? Da, a fost un om minunat. Da, încerc să fac ceva pentru
dumneavoastră. Nu, nu pot mâine, credeți-mă, nu pot să mă împart în atâtea
locuri și nu doresc să fac nimic superficial…
Încerc să beau un ceai, agăț o felie de pâine cu unt din zbor, deschid dulapul am uitat de când n-am mai purtat o fustă și nici pantofi cu toc. Degeaba, nu am
timp de așa ceva. Înșfac „uniforma” - ginșii de catifea, o bluză, un pulovăraș. Am
unghiile nefăcute. Nu-i nimic, mâine. Mă reped la biroul de proiectare. Prima
mișcare - mătur treptele, le șterg rapid cu un mop, fac un pic de ordine. Sună
telefonul. Alo? Da, ședință la ora 10. Bineînțeles. Vin neapărat.
Mă așez la planșetă. Încerc să mă adun. Mă gândesc că nu am mai fost în
concediu de câțiva ani. Îmi așez lângă mine o fotografie cu o imagine din
Veneția și-mi imaginez că respir aerul lagunei.

Amenajarea Sălii
Consiliului Județean

Încep să desenez. Formele mari ale unei
case. Primele volume, primul croi de suprafețe.
îmi amintesc ce-mi ceruse beneficiarul. Sunt
conștientă că în acel loc va locui el și că
trebuie, în mare, să-i respect doleanțele.
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Trebuie, însă, să aranjez totul
astfel ca din doleanțele lui și
din abilitățile mele să fac ceva
care să intre într-un peisaj

Episcopia Caransebeș

urban, să respecte niște reguli
de compoziție și aliniamente,
să nu agresez mediul, să fiu
mulțumită de ea. Timpul aleargă.
Trebuie să plec. Primul șantier. Vorbesc nonstop.
Ridicăm buiandrugul, întoarcem ferestrele invers,
recuperăm marmura scoasă de pe pereți, aleg
formele și nuanțele de uși, da! Punem și parchet
triplu stratificat. Trasez amplasamentul corpurilor
de iluminat. șantierul este foarte zgomotos, căci
unii demolează, alții operează șanțuri pentru
cablurile electrice, o echipă montează ferestrele.
E frig, e mult praf și foarte mult
zgomot. Îmi propun pentru a nu
știu câta oară să-mi cumpăr
odată antifoane ca să mă
protejez și să pot gândi și
atunci când zgomotul îmi sfâșie
auzul. Vorbesc întotdeauna
politicos și mulțumesc la plecare
celor care lucrează acolo pentru colaborarea mea
cu ei.
Ședința de la ora 10 la primărie. Parcurgem câteva
detalii de urbanism - materializări ale doleanțelor
oamenilor, ambiții, lucruri bune și rele deopotrivă.
Se vorbește mult, se tace, se votează.

Pot pleca mai departe. Sună
celularul. Alo! Da, ce bine că
m-ai sunat! Da? Te duci la
examen? Succes și felicitări
pentru intenție! Cred că un
om trebuie să lupte toată
viața, să dorească să facă
ceva, să-și găsească un sens
al existenței, să fie viu.
Șantier nr. 2. Nu ne mai
ajunge gresia (am calculat-o
fără toleranță!), prepară
culorile, poziționează
corpurile de iluminat, o pată
de umezeală se întinde pe un
colț de tavan - cineva a uitat
un robinet deschis deasupra…
O bătaie în ușă: faceți prea
mult zgomot! Mai folosiți
mult mașina aia de găurit? Să
fiți atent cu liftul, nu mai
trântiți ușa, căci nu putem
dormi…
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Termin treaba acolo și plec. Între timp, telefonul sună continuu. Da. Nu, nu! A, da, ba da,
sigur, bineînțeles.
Pe stradă, la doi pași, câte un cunoscut. Mă bucur că îl văd, ne salutăm, schimbăm douătrei vorbe. Ultimele noutăți. arunc un ochi spre vitrinele anoste - arată ca niște depozite
la vedere, pline de praf, etalând obiecte obosite, aruncate fără noimă.
Alt șantier, alte vorbe, da, bine, reluăm, modificăm, corectăm, acum e bine,
bravo, pe mâine.
Este deja seară. Prânzul s-a dus și astăzi. Nu-i nimic, se putea și mai rău.
Vreau să fac ceva și pentru mine. Mă echipez repede, arunc o urmă de ruj pe
buze, un strop de parfum și mă grăbesc la o lansare de carte de poezie. Mă așez
în ultimul rând, privesc cefele celor din fața mea și ascult într-un nor dens de
fum vorbele lor realmente frumoase. Mă gândesc că sala aia e improprie pentru
astfel de manifestări, dar nu-i nimic, contează lirismul și magia vorbelor.
Moderatorul invită publicul să ia cuvântul: un poet, o poetă, un critic, un șef de
cenaclu… O invităm pe doamna Ioana, spune deodată el, care, iată, s-a așezat
lângă ușă, ca și cum ar sta să plece din clipă în clipă, să ne spună câteva
cuvinte… Picioarele îmi sunt de plumb, stomacul se repede în gât; n-am citit
cartea, sunt obosită, venisem să-i ascult pe alții, dar mă ridic, îmi aranjez părul
ciufulit (n-am unghiile făcute), iau microfonul și fac poezie ad-hoc.
Glasul îmi tremură, îmi vine să plâng, dar vorbesc mai departe.

Plec spre casă prin întunericul străzii, ascultându-mi
doar zgomotul pașilor. În fața blocului, Negruța,
câinele nostru comunitar, se repede la mine într-un
elan de bucurie fără margini. Își pune labele murdare
de noroi pe haina mea, nu-i nimic, o voi spăla mâine.
Intru în casă. Mai apuc să spun câteva cuvinte și pic
de oboseală. Nu, nu mai mănânc. Mă întind în pat. Îi
mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua de azi și îl rog
să mă ajute și mâine. Înainte de a adormi, îmi aduc
aminte că am uitat să-mi cumpăr un ceas deșteptător
care să mă scoale a doua zi în picături de pian…
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După 2000 de ani,
un DAC s-a întors
în DACIA
de AICC România
- Inițiativa Asociației Identitate
Culturală Contemporană (AICC
România) vine să acopere un mare gol
din patrimoniul românesc;
-Trei tone de marmură au fost
necesare pentru monumentul înalt de
2,5 metri;
-Următoarea etapă a proiectului
vizează amplasarea statuii în
București, la intersecția Bulevardului
Dacia cu strada Nicolae Iorga;
Marți, 25 iunie 2019, ora 17:00, la
Muzeul Național de Istorie a României
a fost dezvelită cea mai mare
sculptură în marmură a unui dac.
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Monumentul a fost realizat de
Asociația Identitate Culturală
Contemporană (AICC România), cu
sprijinul istoricului Leonard Velcescu,
doctor în artă și istorie veche la École
de Pratique des Huates Études
(Sorbona) și a regretatului
academician Alexandru Vulpe.
La evenimentul de prezentare a
replicii statuii de nobil dac din
Florența au fost prezenți: dr. Ernest
Oberländer-Târnoveanu, manager al
Muzeului Național de Istorie a
României, Florin Pîrlea, președinte
executiv AICC, dr. Leonard Velcescu,
președinte de onoare AICC, Daniel
Tudorache, primarul Sectorului 1,
academicianul Constantin Petolescu,
sponsorii și personalități ale lumii
culturale, precum și echipa implicată
în coordonarea proiectului „Vreau un
dac în București” (Viorel Marian,
Alexandru Dumitrescu, Cristi Călin,
Ioan Costei, Oana Cerchia, Laura
Ostafe și Mihai Floroiu).
Statuia aleasă pentru a fi reprodusă în
cadrul proiectului „Vreau un dac în
București” are propria poveste și un
loc particular în ansamblul statuilor
din forumul roman. Este realizată din
porfir roșu, un material mult mai dur
decât marmura, care a permis
conservarea fidelă a celor mai mici
detalii.

CEA MAI MARE SCULPTURĂ ÎN
MARMURĂ A UNUI DAC
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În urma campaniei organizate de AICC
România, sute de donatori au contribuit la
finanțarea proiectului, realizat în totalitate din
fonduri private.
„Dacă ne dorim să îndeplinim ceva, se poate.
Dar pentru asta trebuie să facem ceea ce am
făcut noi la AICC, adică o echipă, să consumăm
timp, energie, bani ca să ajungem să realizăm
acest minunat obiect de artă”, a declarat Florin
Pîrlea, președintele Asociației Identitate
Culturală Contemporană.
Trei tone de marmură au fost necesare pentru
monument, iar rezultatul este impresionant sculptura măsoară 2,5 metri și redă fidel
trăsăturile unui locuitor al Daciei. Nobilul dac un tarabostes - poartă căciula specifică
rangului său social, este îmbrăcat cu o manta
lungă, prinsă pe umărul drept cu o fibulă
discodală. Pantalonii sunt largi, iar în picioare
poartă opinci.

„Statuia nobilului dac, care vine înapoi în țară
de la Florența la Muzeul Național de Istorie a
României, pentru puțină vreme, este o ilustrație
foarte plastică a proverbului românesc: Nu este
pentru cine se pregătește, e pentru cine se
nimerește. În urmă cu câteva luni am fost
contactat de dl Pîrlea cu rugămintea de a găzdui
această statuie la Muzeul Național de Istorie a
României până când se vor găsi mijloacele și se
vor rezolva toate aspectele legale și tehnice
pentru amplasarea în for public în București. A
fost o propunere surprinzătoare și onorantă, dar
în același timp trebuie să vă mărturisesc că mi-a
dat multe bătăi de cap. Nu este ușor să devii
peste noapte gazda unui monument de asemenea
dimensiuni și de o asemenea greutate în
condițiile în care această superbă clădire, care
este Muzeul Național de Istorie a României, nu
se simte prea bine.
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Muzeul Național de Istorie a României și colegii
cu care lucrez suntem oameni care vrem să
găsim soluții și nu să găsim scuze. Am găsit o
soluție, nu știu dacă este cea mai fericită, dar în
orice caz permite entuziaștilor de la Asociația
Identitate Culturală Contemporană să câștige
timp până vor rezolva tot ce s-au angajat sau au
visat să facă, adică să amplaseze această statuie
în spațiul public.
Am fi dorit ca statuia aceasta să fie mai aproape
de copia Columnei lui Traian. Din păcate starea
clădirii nu ne-a oferit garanții. Așa că am decis
să o punem într-un loc foarte vizibil, în holul
mare, pe unde vor trece toți vizitatorii până când
statuia va pleca. Într-un fel vreau să vă spun că
aș dori să stea cât mai mult la noi pentru că nu
este dat în fiecare zi să ai o replică atât de
minunată a unei capodopere a artei antice,
făcută de un grup de entuziaști cărora nu numai
Muzeul Național de Istorie a României, dar
întreaga societate românească ar trebui să le fie
recunoscători. Acești oameni punând bani peste
bani, dar mai ales rezolvând complicatele
probleme administrative, legale, tehnice, au
reușit să își îndeplinească visul și să aducă o
replică de bună calitate a acestui nobil dac care
împodobește de câteva sute de ani Grădinile
Boboli de la Florența.
Sper ca gestul Asociației Identitate Culturală
Contemporană să nu fie un imput, pentru că
există încă suficiente monumente care se găsesc
în muzee străine sau instituții străine care ar
merita să fie replicate și să fie prezentate
publicului românesc, aici, la noi acasă”, a
declarat Ernest Oberländer-Târnoveanu,
managerul Muzeului Național de Istorie a
României.
Pornind de la lucrarea lui Leonard Velcescu,
„Dacii în sculptura romană. Studiu de
iconografie antică”, premiată de Academia
Română, în care sunt inventariate toate statuile

dacilor realizate de romani, echipa AICC,
împreună cu academicianul Alexandru Vulpe,
a ales să realizeze copia unui monument antic
reprezentativ pentru istoria noastră.
„În studiile mele am susținut ca o ipoteză
plauzibilă că este posibil ca reprezentarea
aceasta să fie regele Decebal. De ce? Nu este o
idee chiar superficială. Capul antic al acestei
statui, cum îl avem în imaginea aceasta și în
afișul din spate, se mai găsește în Muzeul
Vatican, același cap identic. Deci această statuie
împreună cu altele au fost făcute în perioada
romană, în perioada lui Traian, perioada de
apogeu a artei romane. Artiștii romani nu se
amuzau să reproducă de două ori același cap de
nobil numai dacă ar fi fost o reprezentare a unui
personaj important de rang înalt de dac și,
bineînțeles, logic, este posibil să fie Decebal.
Realizarea concretă a statuii a fost făcută la
Carrara, unde sunt cariere de marmură albă de
Carrara. Originalul este din porfir roșu adus din
Egipt, iar capul și mâinile din marmură albă de
Carrara. Noi, inițial, am fi vrut să o facem din
porfir, dar atelierul Bazzanti ne-a spus imediat
că în porfir nu se mai sculptează de mult timp.
De ce? Este o rocă foarte dură, vulcanică. Pe
scara rezistenței materialului rocilor, de la 1 la
10, diamantul are 10, porfirul are 8. Vă dați
seama, dați cu dalta în ea și ies scântei. De ce
acest porfir roșu antic din Egipt era considerat
piatră regală, monopol imperial? Pentru că pe
vremea aceea nu aveau voie să se sculpteze decât
împărații romani și anumite zeități romane.
Această statuie a făcut parte din Forul lui
Traian ca multe altele, în jur de 100 de statui,
care împodobeau curtea interioară la înălțimea
porticurilor. Trei serii de statui au fost făcute
din marmură albă de Carrara, din porfir roșu,
cum este aceasta, și din marmură colorată de tip
pavonazzetto.
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Noi am făcut o replică după această statuie de la
Florența împreună cu mediul privat, care ne-a
ajutat foarte mult, și nu numai atât, și statul
român, și Academia Română au susținut acest
proiect frumos și foarte important pentru
cultura și identitatea României”, a declarat
Leonard Velcescu, doctor în artă și istorie
veche la École de Pratique des Huates Études
(Sorbona).
Pentru a putea fi reprodusă, statuia a fost
scanată cu ajutorul unui scanner mobil.
Imaginile rezultate au fost asamblate într-un
software care a reconstituit un model digital al
lucrării, cu un grad de fidelitate de aproape sută
la sută față de original. A urmat sculptura
realizată de un braț robotizat, care a decupat
piatra în izobare ce reproduceau forma
generală a lucrării și apoi, cu instrumente de
precizie, sub jet de apă, au fost realizate
detaliile și forma finală. Execuția lucrării a fost
făcută de Galleria d’Arte Pietro Bazzanti e
Figlio din Florența, acreditată de Ministerul
italian al Bunurilor Culturale pentru
reproduceri de artă veche. Proiectul a beneficiat
de susținerea instituțională a Academiei
Române și a Institutului de Arheologie „Vasile
Pârvan” și s-a realizat exclusiv pe baze nonguvernamentale, prin strângerea de fonduri în
cadrul unei campanii publice inițiată de AICC
România.
Următoarea etapă a proiectului presupune
amplasarea monumentului într-o zonă centrală
a Bucureștiului, la intersecția Bulevardului
Dacia cu strada Nicolae Iorga, pentru a umple
un gol major în peisajul urban al Capitalei:
reprezentările artistice ale strămoșilor noștri
daci.
„Dacul se întoarce acasă. Se întoarce pe Dacia.
Sunt onorat ca primar să am această copie
foarte frumoasă. Pot să vă spun că mă voi
ocupa personal ca toate avizele să fie obținute
pentru ca statuia să ajungă acolo unde îi este

locul, pe Bd. Dacia”, a declarat Daniel
Tudorache, primarul Sectorului 1.
Locul ales are o semnificație aparte în acest
context, prin numele celor două artere - regatul
antic, precursorul României moderne și
istoricul care a scos la lumină și a analizat un
volum uriaș de informații legate de Dacia și
locuitorii săi.

DESPRE AICC ROMÂNIA

Asociația noastră propune societății
românești contemporane proiecte culturale
menite să provoace întrebări despre rolul
spațiului cultural românesc în viața de zi
cu zi a cetățenilor români și a diasporei
românești.
Vom aduce în atenția publică subiecte pe
care noi le considerăm importante în
contextul unor întrebări firești pe care, în
calitate de aparținători ai spațiului cultural
românesc, este firesc să ni le punem: cine
suntem, de unde venim și încotro mergem?
Identitatea culturală este fundamentală
pentru o dezvoltare structurată a societății
românești și europene.
Suntem deschiși către idei, teme sau
subiecte ce pot să ajute măcar la intuirea
răspunsurilor identitare pe care ne
propunem să le aflăm împreună. Ne puteți
contacta la adresa de email
contact@aiccromania.org.
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Expoziția Națională
București 1906
de Cezar Petre Buiumaci
„Cu adâncă bucurie intimă salut întîia
noastră Expoziţie naţională, adevarată
sărbătoare a muncii româneşti ... îndemnul
meu a fost şi este să mergem totdeauna pe
căi sigure către neatârnarea noastră
economică” (Carol I, Regele României)
Anul jubiliar 1906 a avut o însemnătate
aparte în istoria românilor: se împlineau,
40 ani de domnie a lui Carol I şi 25 ani de
la proclamarea Regatului României dar şi
1800 ani de la cucerirea Daciei de către
împăratul Traian.
Carol Eitel-Friedrich-Zephyrinus Ludwig,
membru al familiei regale a Prusiei, cel
de-al doilea fiu al Principelui Carol Anton
de Hohenzolern, (n.1839 Sigmaringen –
d.1914 Sinaia), acceptă preluarea domniei
României în urma abdicării lui Cuza şi va
depune jurământul în faţa Parlamentului
la 10/22 mai 1866, devenind rege al
României în 1881 tot la 10 mai.
Pentru a marca un astfel de eveniment sa luat hotărârea organizării unei expoziţii
naţionale în Bucureşti. Au fost luate în
calcul mai multe locaţii precum Cotroceni
sau şoseaua Kiseleff, însă decizia a fost
luată pornind de la idee mai veche, din
1894, de transformare a câmpiei
mlăştinoase a Filaretului – numit Câmpul
Libertăţii în 1848 – într-un parc naţional
care să găzduiască expoziţia aniversară.
Pentru mai multe imagini și text
descărcați prezentarea powerpoint sau
citiți articolul.
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Observații de antropologia habitatului românesc dinafara acualelor frontiere

EXCURSIE ÎN SUDUL UCRAINEI ȘI
REPUBLICA MOLDOVA
ZONA ORHEI, SATUL TURISTIC BUTUCENI
ȘI CRAMA CRICOVA

de arh. Dorin BOILĂ

ORAȘUL ORHEI
Episodul 7
Iată că prin acest episod împlinim un an de la splendida excursie pe care grupul nostru,
plin de „personalități ale arhitecturii românești” (respectiv reprezentanți ai breslei din
toate regiunile României, unii cu legături de rudenie în actuala Rep. Moldova), a
realizat-o prin toate zonele locuite de români dinspre nordul și estul actualei granițe.
Voi rezuma în acest episod periplul în zona Orheiului, o altă vatră de dăinuire
românească pe cursul de mijloc al Nistrului. Orașul Orhei (cel nou) ne-a întâmpinat cu o
imaginea proaspătă, aș zice chiar optimistă, printre cele mai dinamice dintre orașele
parcurse până atunci!
Cu toate că în centru te izbesc însemnele absolut halucinante ale unui partid parașutat
acolo din laboratoarele KGB-iste (numit după patronul locului, un anume Ilan Șor,
nume „neaoș moldovenesc”...), noi ne-am bucurat să ne întâlnim cu un confrate care
ne-a fost și ghid profesional, cu mare bucurie și dăruire, arh. Pavel Cucuruzean, cu soția
sa și cu micul colectiv al firmei sale de arhitectură - un suflu de optimism și încredere
într-un mers mai normal spre o societate europeană și pe acele meleaguri! Vizita în
biroul lui Pavel a fost benefică, ne-am dat seama că există în Basarabia o bază
profesională pe care se poate conta, mai ales că Pavel menține relații profesionale și de
suflet cu foștii colegi-studenți români și cu arhitecți din Bacău și Piatra-Neamț, fiind
fermentul unor acțiuni periodice, ca între frați de etnie și de breaslă!
Cu acest ghidaj asigurat, ne-am pornit spre zona istorică a Orheiului Vechi, care
cuprinde arealul fostei cetăți ștefaniene, alte vetre de locuire și vetrele antice și
medievale din defileul râului Răuț.

arh. Dorin BOILĂ
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extras din: Tamara Nesterov, „ Situl Orheiul Vechi”, edit. Epigraf, 2003, Chi ș in ă u.

arh. Dorin BOILĂ
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VETRELE MONAHALE DE PE RĂUȚ
printre

Un flash din biserica rupestră - călugărul

culmile calcaroase, ale acestui afluent al

ce servea la pangar, cu figură de ascet

Nistrului, am urcat pe culmea cu cele mai

rusnac, când a fost întrebat dacă putem

vechi urme de locuire, aceea care oferea

aprinde lumânări în interiorul bisericii, ne-

Ajunși

în

apărare

defileul

contorsionat,

naturală

din

toate

direcțiile

geografice, din cele mai vechi timpuri.
Aici se poate vizita o mănăstire rupestră
fabuloasă - un tunel săpat în stâncă, care
debușează în spațiul unic al bisericii și din
care se ajunge în zona de chilii monahale,
săpate ca nișe primitive într-un stup, dar
din care se poate ieși pe partea cealaltă a
culmii stâncoase, pe o buză de circa un
metru lățime, suspendată la 50 de metri
de apa Răuțului! Aici erau și niște covoare
aspre

de

călugări,

pe

care

aceștia

își

spuneau rugăciunile netulburați de zarva

a repezit spunând: „Păi cum să nu, doar
aici nu suntem în România!!”. Deci, ca să
fie

clar,

lăcașul

ține

de

Patriarhia

Moscovei, ce credeați? Intrarea de către
sat în ansamblul subteran este marcată
doar de o mică clopotniță. Câteva sute de
metri pe drumul de culme mai încolo, s-a
ridicat de curând o biserică nouă, cam în
stil

rusesc,

mai

încăpătoare,

pentru

oamenii din satul Butuceni. Ea domină
acum silueta culmii dintre cele două văi
ale Răuțului, acesta întorcându-se la 180o
în jurul acestei coaste calcaroase.

satului de peste munte.
Culmile

acestor

dealuri-munți

sunt

alcătuite dintr-un calcar destul de moale,
ceea ce explică, pe de-o parte, faptul că
omul

și-a

putut

săpa

relativ

ușor

adăposturi înăuntrul muntelui și pe de
altă

parte,

și-a

extras

material

de

construcție ieftin, relativ rezistent, pentru
edificii

supraterane.

breasla
satele

Este

constructorilor
respective

fasonării

pietrei,

să

un

motiv

vernaculari

aibă
până

o
la

ca
din

tradiție

a

realizări

sculpturale de valoare artistică. În acest
context, culoarea adăugată suprafeței și
texturii naturale aduce un neașteptat aer
de antic, cu ecouri mediteraneene și chiar
cucuteniene, tocmai pe arealul neolitic al
acestei

vaste

culturi

dintre

Carpați

și

Nipru...
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SATUL BUTUCENI

și

anexele

gospodărești,

care

indică

sursa acestora într-un strat mai adânc,
mai vechi de locuire și economie rurală

Probabil

cea

profesională

mai

din

plăcută

această

surpriză

excursie,

din

sustenabilă - un timp al segregării socioculturale vegheat de marii domnitori ai

punctul meu de vedere, a fost vizitarea

Moldovei din sec. XIII-XVI!

acestui viitor sat turistic - o operațiune

Rar am putut întâlni și prin România o

începută sub cele mai bune auspicii și

asemenea efervescență creatoare, un șir

vizibil bine gestionată! Patrimoniul ajuns

de șantiere fără zgomote indecente de

până la noi este din fericire foarte ofertant,

meșteri

așezarea va avea șansa unei revitalizări

vedea cum se pune în operă piatra de

exclusiv pe baza tezaurului ei arhitectural,

calcar având culoarea mierii, inclusiv la

de

parapeți și mici ziduri de sprijin, viitoare

peisaj

cultural

gastronomic;

dar

și
mai

de

patrimoniu

ales

pe

baza

grădini

pârâți

și

terasate,

plictisiți.

cum

se

Am

putut

reutilizează

comunității vii a satului, încă plin de copii!

vechile tâmplării reabilitate și se repară

Cei mai mari fiind duși la centrul de

fostele fântâni deschise spre stradă, dar

comună cu microbuze oferite de Ministerul

acoperite contra intemperiilor, cum se

Educației din România!

reinventează volumetrii de acoperișuri

Plimbarea pe artera principală a satului

ca să cuprindă mansarde pentru cazare,

dezvăluie

dar

o

îmbucurătoare:

multitudine
șantiere

de
de

lucruri
reparații,

se

păstrează

pridvoarelor

ce

nealterate
fac

porticele

trecerea

de

la

conversii funcționale, reabilitări, afișe ale

intrarea în case la spațiul deschis al

unor manifestări artistice de prim rang,

curții. Dialogul între pilaștrii din piatră și

tabele informative pline de spirit, un trafic

cei din lemn, între împrejmuirile de zeci

blând, dar continuu de mașini și utilaje!

de

Fascinant este că poți observa elemente de

turistice, mai nou și cu splendide picturi

micro-urbanism (așezare pe pantă, piațete,

realizate de artiști plastici, aduc o notă

silueta complexă, jocuri de planuri reieșite

de

din construirea pe curbele de nivel) și

stațiuni cu subtile forme tradiționale,

foarte multe detalii arhitecturale, la casele

dar de un neașteptat număr de „stele”!
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PENTRU O PRIVIRE ALTERNATIV Ă ASUPRA ACESTEI BIJUTERII A Ț INUTULUI ORHEI, S Ă
VEDEM CE SPUN NI Ș TE PROFESIONI Ș TI AI TURISMULUI:

La Orheiul Vechi
autor: iulianic

Săpăturile arheologice și studiile care sau

Când

se

face

referire

la

orașul

Orhei

făcut

de

reliefează

atunci

faptul

fără
că

contenire

în

cadrul

trebuie amintit că actuala așezare a avut în

Complexului arheologic Orheiul Vechi

trecutul îndepărtat o altă vatră care - în

sunt

urmă cu cinci secole - a fost părăsită. Noua

epocile istorice începând cu epoca de

așezare, pe care localnicii au numit-o tot

piatră.

Orhei, se află de aceeași parte a râului

funcție de epocile istorice, de la primele

Răuț, mai spre est, la 15-20 km distanță.

începuturi și până în evul mediu târziu.

Vatra părăsită în primele decenii ale sec.

Cine are timp și răbdare, aici poate

XVI a intrat în istorie cu numele de Orheiul

vedea nu mai puțin de 6.000 de piese -

Vechi.

unelte,

Ca

să

ajungi

de

la

Chișinău

la

urme

ale

civilizațiilor

Expoziția

arme,

este

din

toate

structurată

podoabe,

în

monede,

Orheiul Vechi ai de parcurs 50 km. Nu se

numeroase

trece prin Orhei - orașul actual, ci - cu vreo

precum și inestimabile valori etnografice

10

(țesături, veșminte tradiționale țărănești

km

mai

înainte

-

părăsești

drumul

fragmente

de

ceramică,

principal și continui spre dreapta până la

etc.).

Orheiul Vechi. Practic, acest drum trece

Cât privește situl arheologic propriu-zis,

prin mijlocul Complexului muzeal în aer

am fost avertizați că nu trebuie să ne

liber și se termină - pentru turiști - în

așteptăm să vedem cine știe ce ruine

parcarea din fața Centrului expozițional.

spectaculoase.
doar

Astăzi

rămășițe

se

de

pot

ziduri

observa
care

au

construcțiilor.

În

Centrul expozițional Orheiul Vechi

constituit

baza

Am coborât din autocar, am achitat taxa

Rezervația

Cultural-Naturală

de vizitare (10 lei moldovenești/persoană)

Vechi spectaculos este cadrul natural,

după care ne-a preluat ghida - o localnică

râul cu meandrele lui, malurile râpoase

inimoasă, instruită și tare pusă pe glume -

și

care ne-a condus mai întâi prin muzeul

monahii în vremuri trecute. Referitor la

amenajat

aici.

fața

Cetatea Orhei, bastion de apărare la

vitrinelor

în

diferite

hotarele Moldovei medievale - cetatea

Plimbându-ne

care

sunt

prin

expuse

stâncile

care

nu

și-au

mai

făcut

există

-

sălaș

obiecte descoperite de arheologi în timpul

care

cercetărilor, ea ne-a spus că - inițiată de

interesante sunt poveștile decât ceea ce

istoricul Vladimir Kurdinovski în anul 1906

vezi la fața locului. Nu cred că am

- studierea ruinelor dintre satele Trebujeni

reținut chiar tot din ceea ce ne-a spus

și Butuceni a dus la concluzia că aici se

ghida, dar în linii mari povestea sună

află vechea vatră a Orheiului.

cam așa:
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La începutul sec. al XIV-lea, după ocuparea
de către tătari a spaţiului carpato-nistrean,
pe

promontoriul

dintre

actualele

sate

Trebujeni şi Butuceni de pe valea Răuțului,
pe vatra vechii aşezări a Orheiului, a fost
ridicat

Sehr-al-Djedid,

un

oraș

de

tip

oriental. Moschee, mausoleu, caravanserai
și băi orientale, pavate cu marmură și
având sistem de încălzire cu tuburi pe sub
podea, toate au apărut aici după cucerirea
păgână.

La

sfârșitul

sec.

al

XIV-lea

invadatorii tătari ai Hoardei de Aur au fost
alungați, iar orașul oriental a fost distrus.
Ajuns

la

domnie,

Ștefan

cel

Mare,

preocupat de apărarea hotarelor dinspre
răsărit, a refăcut cetatea și a instalat acolo
un pârcălab. Hrisovul lui Ştefan cel Mare
din aprilie 1470 menționează pentru prima
oară existența unui pârcălab de Orhei, deci
la acea dată cetatea exista și-și îndeplinea
rolul de străjer la hotar. Și alți domnitori
moldoveni au fost preocupați de întărirea
cetății de la Orhei. Se pare însă că în cele
din urmă ea a fost distrusă tot din porunca
unui

domn

moldovean

-

Alexandru

Lăpușneanu - care a fost forțat de otomani.
Dar, gata cu istoria! Știu că cei interesați
de amănunte cu adevărat științifice nu aici
le vor căuta.
Însoțiți de aceeași ghidă, ne-am continuat
pietonal explorarea noastră turistică pe
Promontoriu.

În

depărtare,

deasupra

malului înalt, în partea relativ orizontală,
se zăreau turlele unei biserici. Ni s-a spus
că

este

biserica

satului

Butuceni

(cu

hramul Sf. Maria), un edificiu înălțat în
1904 de localnicii pentru care bisericuța
din peșteră devenise neîncăpătoare.
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Din

păcate,

deoarece

n-am

spre

ajuns

capătul

până

acolo

promontoriului

malurile tot mai înalte și coborârea în sat,
pe o cărare destul de abruptă, îi îngrozea
pe tovarășii noștri de grup. Unora li s-a
părut de spaimă chiar și deplasarea până
la intrarea în mănăstirea din peșteră. Erau
dispuși să renunțe la vizitarea sfântului
lăcaș ascuns în pântecul pământului - cel
mai atractiv loc în care trebuia să ajungem
în acea zi - dar cum întoarcerea nu se
făcea pe același drum, încet, cu îndemn și
cu ajutor de la ceilalți, cu toții ne-am
descurcat de minune.
Sălașurile pustnicești rupestre din Orheiul
Vechi alcătuiesc un ansamblu de vestigii
descoperite în stâncile de calcar sarmațian
de

pe

valea

localităților

râului

Trebujeni

Răuț,
și

în

preajma

Butuceni.

Sunt

multe - vreo 350 - unele săpate de mâna
omului,

altele

numai

de

natură.

De-a

lungul timpului, grotele existente au fost
folosite nu doar în scopuri sacrale, ci și ca
adăposturi,

rocile

calcaroase

-

ușor

de

cioplit - favorizând extinderea spațiului și
chiar crearea de noi încăperi.
Mănăstirea din peșteră pe care am vizitat-o
și noi se compune dintr-o bisericuță și 11
chilii monahale la care se ajunge printr-o
galerie îngustă și întunecoasă, toate săpate
în

malul

abrupt

(priporos

-

cum

spun

moldovenii), la 50 m deasupra nivelului
râului. Este o mănăstire de călugări, a fost
sfințită în 1675 și are hramul Adormirea
Maicii Domnului.
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Respectând canoanele ortodoxe, bisericuța
din peșteră în care am fost întâmpinați de
un călugăr bătrân, este împărțită în altar,
naos,

pronaos

și

pridvor.

Bolta

care

acoperă altarul și naosul este semisferică,
în timp ce tavanul pronaosului este plat.
Pridvorul dă înspre râu, iar cine se avântă
acolo are parte de peisaje memorabile.
Inițial intrările se făceau pe partea dinspre
râu. În prezent intrarea se face pe partea
dinspre

sat,

stâncă

în

rupestră

printr-o
anul

a

galerie

1820

devenit

săpată

când

parohie

în

bisericuța
a

satului.

Deasupra acestei intrări, șapte decenii mai
târziu, a fost ridicată o clopotniță. Lângă
clopotniță,

la

marginea

malului

râpos,

vizitatorii poposesc la crucea masivă din
piatră (datând din sec. al XVIII-lea) despre
care se spune că este tămăduitoare pentru
suflet. Am văzut persoane care atingeau
crucea

străveche

și-i

dădeau

ocol

în

nădejdea împlinirii unor dorințe.

Butuceni - un sat tradițional
Trebuie spus de la început - dincolo de
Nistru

(în

actuala

Rep.

Ucraina)

există

fratele geamăn al acestui sat, cu același
nume.

Cam

la

„Transnistria”,

fel
după

este

în

toată

secole

de

deznaționalizare mai există satele de roire
spre

est

despre

care

vorbeau

echipele

monografice ale Școlii de sociologie a lui
D. Gusti în anii 1930 (vedeți cartea pr.
Dumitru Bejan - „Hotarul cu cetăți”).
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Pe lângă vestigiile istorice și lăcașurile
mănăstirești săpate în stâncă, la 50 km de
Chișinău,

zona

Orheiului

Vechi

uimește

prin autenticitatea satelor care păstrează
intacte

formele

arhitecturale

arhaice

specifice secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea.
În imediata apropiere a Mănăstirii Peștera
se află un mic muzeu etnografic. Acolo am
văzut o gospodărie tradițională țărănească
simbolică pentru arhitectura satelor de pe
ambele maluri ale Răuțului. După ce am
studiat și am fotografiat casa, interioarele,
precum și anexele sale -„bașca” (locuința
de vară, răcoroasă, adâncită în stâncă și
utilată cu plită, sobă și cuptor), beciul,
loznița, râșnița (care servea la măcinarea
grânelor) și cotețul păsărilor, am coborât în
satul Butuceni.
Pe promontoriul Butuceni, în partea relativ
orizontală, în 1904 s-a construit biserica
satului (cu hramul Sf. Maria) ale cărei turle
vizibile de la mare depărtare se înalță
către cer înnobilând peisajul. Latura dispre
râu a promontoriului este foarte înaltă și
abruptă, pe alocuri chiar periculoasă, dar
de cealaltă parte o cărare - și ea destul de
abruptă, dar accesibilă dacă înaintezi cu
băgare de seamă - coboară și duce în
Butuceni,

satul

situat

chiar

la

baza

dealului. Ceea ce văzuserăm la muzeul
etnografic de lângă mănăstire urma să
vedem la scară mult mai mare în acest sat,
la

fiecare

gospodărie

de

acolo.

Nota

specifică a zonei este dată în special de
arhitectura stâlpilor de la porți.
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Tradițional, porțile sunt confecționate din
lemn sau din nuiele împletite, dar - mai
nou

-

vopsit

sunt
și

confecționate

ornamentat

în

și

din

metal

diverse

feluri.

Indiferent din ce sunt făcute, ele au două
părți distincte - poarta mare și poarta mică
(portița) delimitate de trei stâlpi masivi,
pătratici, din piatră. Aceștia sunt vopsiți
preponderent în „albastru de Orhei”, au în
partea superioară mici elemente sculptate
asemănătoare unor flori de nufăr, iar pe
partea dinspre drum sunt ornamentați cu
simboluri astrale sau cu figuri geometrice.
Gospodăriile sunt delimitate cu ziduri de
piatră. Toate casele au prispe cu stâlpi
sculptați în piatră sau în lemn, au tindă și o
„casă

mare”,

adică

o

cameră

pentru

oaspeți. Interioarele sunt împodobite cu
diverse țesături, broderii și tot felul de alte
ornamente lucrate manual.
Restaurantul

Eco

Resort

Butuceni ,

amenajat într-o casă țărănească autentică,
cu ziduri de piatră, cu poartă tradițională,
cu prispă mare decorată cu știuleți de
porumb despănușați și cu o mulțime de
cuiburi de rândunele, ne-a atras și pe noi.
Așadar, am intrat și am urcat în încăperea
de la etaj pregătită pentru grupul nostru
(ghida telefonase în prealabil, anunțândune

sosirea).

E

greu

de

descris

acest

restaurant inedit, aglomerarea de obiecte
tradiționale

care

decorează

interiorul,

obiectele de uz curent aflate la vedere, de
aceea las fotografiile să spună mai mult.
Parterul cu podeaua acoperită cu țesături
țărănești încă mai păstrază cuptorul care
acum este doar un decor, un loc pe care
stau la murat borcanele cu castraveți.
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Peste tot sunt policioare mici, din lemn, pe
care sunt așezate căni, ulcele și borcane.
Cele câteva trepte de lemn pe care urci
până la mansardă sunt mărginite de o
balustradă, de fapt de un buștean foarte
puțin

fasonat.

Grinzile

de

lemn,

masa

lungă, cu bănci acoperite cu velințe de
lână, vița-de-vie care suie până în dreptul
micilor ferestre, toate dau acestui local o
notă aparte.
Ghida ne-a povestit că împreună cu un
grup de români a sărbătorit Paștele acolo,
la Eco Resort Butuceni. Ne-a mai spus că
proprietarul restaurantului a cumpărat și
alte case rustice din sat pe care - îmbinând
cât s-a putut de subtil tradiția cu cerințele
omului modern - le-a amenajat ca locații
de cazare. În una dintre ele a amenajat - ce
credeți? - o piscină de toată frumusețea.
După

prânz,

în

plimbarea

noastră

prin

satul Butuceni, am văzut și am fotografiat
casa transformată în piscină acoperită, de
asemenea am văzut și piscina exterioară
care ocupă o bună parte din curtea unei
alte pensiuni. Dar, înaintre de a povesti
despre ceea ce am văzut prin sat, să revin
la restaurant.
Așezate la o masă de lângă ferestruică, eu
și prietena mea am decis să încercăm o
zamă de găină cu tăiței de casă. Cum nu
ne era foame, am suplimentat doar cu câte
o plăcintă cu brânză și cafea. În cești albe
(de

oraș),

aburindă,

cafeaua

ne-a

fost

adusă prima. Am vociferat surprinse, dar în
final am spus: „Acum, lăsați-o, o vom bea
rece, la sfârșit!”.
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Nici acum nu știu dacă a fost o greșeală
din partea lor sau așa se obișnuiește acolo.
Brusc, mi-am amintit de un alt obicei din
părțile

Basarabiei:

legume

salata

proaspete,

se

de

vară,

servește

din

simplă,

înainte de ciorbă, și nu la felul principal.
Așa o fi fost și cu cafeaua noastră. În fine…
„câte bordeie, atâtea obiceie”. Farfuriile,
bolurile, cănile, ulcelele pentru vin, toate
sunt din lut ars, maronii și pictate. La
Restaurant

Eco

tacâmurile,

Resort

Butuceni

ceștile

pentru

doar
cafea,

șervețelele și vinul îmbuteliat sunt în stil
contemporan.
Câteva prețuri (în lei moldovenești): zamă
sau borș (nu știu care e deosebirea, dar - e
clar - în Basarabia sunt preparate deferite)
- 45 lei, friptură cu brânză și mămăliguță 75 lei, cartofi cu brânză - 40 lei, sarmale 45 lei, murături - 25 lei, compot - 20 lei,
plăcinte - 40 lei, cafea - 20 lei. Cam atât
am reținut.
Plata

se

putea

moldovenești,
convertirea

cât

face
și

atât

în

făcându-se

lei

pe

în

lei

românești,

loc,

raportul

fiind de 4,5/1. Am făcut plata la plecare, la
recepție și nu la masă așa cum eram
obișnuiți. Atunci am observat - afișată la
vedere - o diplomă de onoare acordată
pensiunii

la

concursul

dezvoltarea

turismului

Moldova

anul

în

2016”,

„Contribuție
în

la

Republica

când

a

fost

apreciată drept „cea mai reprezentativă
structură de primire turistică cu funcții de
cazare de tip pensiune agroturistică”.
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După prânz, așa cum fusese inițial hotărât,
am luat-o la pas pe drumul liniștit al
satului privind și fotografiind ziduri de
piatră, porți și fântâni pictate, precum și
mansarde cu ferestruici cu perdeluțe albe,
dantelate. Pensiunea cu piscina acoperită,
încălzită,

a

fost

nemaiîntâlnit.

Nu

pentru
piscina

în

noi

ceva

sine

ne-a

uimit, ci situarea ei sub un acoperiș din
lemn

și

stuf,

între

pereți

acoperiți

cu

covoare moldovenești cu arhaici trandafiri
roșii, având alături bănci din scândură și
stâlpi

din

lemn,

de

fapt,

doar

simple

trunchiuri de copaci.
Ca pe un muzeu, am vizitat și locația de
cazare. Camerele de închiriat sunt în cel
mai autentic stil popular, cu priciuri de
piatră,

dar

cu

saltele

bune

pentru

un

confort sporit, cu tot felul de țesături, dar
cu băi moderne, dotate cu tot ceea ce
dorește omul contemporan.
Butuceni este un sat ecologic, mașinile
sunt

acceptate,

dar

automobiliștii

sunt

rugați să respecte viteza de 10 km/h. Pe

Pe o măsuță, lângă drum, câteva dintre
operele

lui

sculptate

își

așteptau

cumpărătorii.
Nu vreau să închei fără a aduce la
cunoștință un amănunt care pe mine

multe

m-a impresionat. Dacă ajungeți acolo,

Interesant mi s-a părut că în acest sat

peste Răuț, este posibil să fiți abordați

drumul

principal

se

văd

mai

însemne în acest sens.
patriarhal de pe malul Răuțului, la 50 km
de Chișinău și la 18 km de orașul Orhei, se
organizează un festival de muzică clasică.
Aflat

la

a

III-a

ediție,

festivalul

este

programat să aibă loc în perioada 3-5 iunie
pe o întindere verde, lângă pădure. Scena
în aer liber era în curs de amenajare atunci
când am trecut noi pe acolo. În deplasarea
noastră prin sat, spre locul în care ne
aștepta autocarul, într-un spațiu deschis
de lângă stâncă, un meșter popular cioplea

venind dinspre sat, pe lângă podul de
de un băiat. Nu este un cerșetor. Este
curat, politicos și vă va spune timid: „Eu
vreu ca sî vî povistiesc!”, iar dacă aveți
răbdarea să-l ascultați, veți vedea ce
bine cunoaște și cât de frumos expune
el istoria Orheiului Vechi. Desigur, o
mică răsplată îl va bucura și vă va
mulțumi.
București, 2017
(sursa: amfostacolo.ro)

butuci de ulm pregătindu-i pentru lucru.

arh. Dorin BOILĂ

51

CETĂȚI ROMÂNEȘTI

P.S. - băiatul localnic din sat, ghid de ocazie pentru turiștii din România, este cel
în hanorac verde din fotografia cu arhitectul clujean Nicu Mirișan, care s-a lipit de
cei doi, frate și soră, ca de propriii copii. Și trebuie să recunoaștem - îi seamănă
grozav! (Notă: D. Boilă.)

CRAMA CRICOVA
Periplul

nostru

în

zona

Orheiului

Din fericire, toată Moldova de est și-a
păstrat
și

Răuțului s-a încheiat, în mod semnificativ,
tot într-o așezare subterană, de astă-dată
un adevărat orășel săpat în stânca moale
din podișul Cricovei - un labirint realizat în
sute

de

ani,

mai

ales

în

scopuri

de

vinificație, cu sute de străduțe largi (azi
circulă pe ele trenulețe electrice) și cu
spații

de

îmbuteliere,

de

depozitare

specială (multe personalități au acolo boxe
cu sute de sticle). În final, am ajuns și în
spațiile de degustare, unde am putut să
simțim

cu

adevărat

valoarea

vinurilor

posibilitatea

de

a

valorifica

această bogăție, deopotrivă naturală și
de comunitate umană, și poate continua
tradițiile

agriculturii,

zootehniei

și

viticulturii, pentru a depăși perioada în
care încă stăpânul primitiv din est mai
spoliază fosta gubernie... Sunt mlădițele
viitoarei dezvoltări spre a ieși de pe
orbita

asiatică

și

orientarea

decisivă

către civilizația occidentală, unde le este
locul

tuturor

moldovenilor,

de

pe

ambele maluri ale Prutului! (va urma)
Arh. Dorin Boilă

produse în zona Cricova!

arh. Dorin BOILĂ
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COMENTARII
asupra arhitecturii contemporane

Un sit complex ș i
complet-segregat este
situl natural genuin – o
p ă dure, o culme de deal
sau de munte r ă mase
„ s ă lbatice”, adic ă
nemarcate de interven ț ii
umane. Au ap ă rut, în
ultima sut ă de ani,
tocmai în asemenea
situri, construc ț ii
contemporane de diferite
dimensiuni, dup ă o mod ă
american ă – aceea de a
se ridica locuin ț e în
amplasamente cât mai
dep ă rtate de facilit ăț ile
urbane, adic ă
„ s ă lbatice”.

ARHITECTURĂ CONTEMPORANĂ ÎN SITURI COMPLET SEGREGATE
ă comanditari dornici de „însingurare”,
dar cu tot confortul, iar pentru arhitecți este o
provocare foarte așteptată... Probabil pentru
Sigur, exist

instalatori e cam complicat, dar în ultimele

și autonomiile edilitare.
Prezentarea acestor construcții, entuziastă și
rocambolescă la tot felul de posturi de
televiziune, mi-a pus din nou problema inserării
arhitecturii în plin spațiu natural – un gest în fond
miștocăresc, grobian, vulgar!
Avem în asemenea cazuri recurenta problemă a
„implantării prin contrast” – genial amendată de
un Frank Lloyd Wright la Casa de pe cascadă, prin
subtila integrare în natura minerală și vegetală,
chiar dacă prezenta elemente de contrast.
decenii s-au mai rezolvat

În fond, acest obiect arhitectural nu era menit
copierii, multiplic

ării pe orice cascadă

ă...Gestul arhitectural de a clama
contrastul pune problema dezarticulării sitului,
și forțează utilizarea obiectului într-o
constantă iritare față de Spiritul Locului!
Mai intervine și problema unui gest urbanistic
lamentabil, pentru că se introduc în teritoriu
drumuri noi de acces, utilități poluante și un
existent
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ț

precedent stupid în arealele de rezerva ii naturale...
Iar inserarea anti-contextual

ă de clădiri auto-

ț

referen iale, care fac apologia proiectantului

și a

modei (vezi cazul Z. Hadid), indiferente la situl urban

ț

complex- segregat, duce în final la decep ionanta

ă obiectele arhitecturale cele mai noi
devin cel mai ușor demodate, „obsolete”, după cum
spune într-un interviu recent arhitecta new-yorkeză
Liz Diller! (culmea, ea-însăși autoare de atari
implanturi în metropola americană...)
constatare c

DE CE CAD PODURILE PESTE OAMENI...

Renașterea zonei podului Morandi,
la un an de la tragedie

Zona podului Morandi din Genova, Italia, se preg

ătește

de o transformare radical

ă.

ă

Dup

ce la

finalul anului trecut arhitectul italian Renzo Piano a prezentat designul podului care îl va înlocui
pe cel care s-a pr

ăbușit

ț

ș

par ial în vara aceluia i an, acum, o echip

ă

format

ă

din Stefano Boeri

și Inside Outside a câștigat o competiție lansată de autoritățile
italiene pentru redezvoltarea spațiilor de sub pod.
Proiectul numit „Parcul Polcevera și Cercul Roșu” creează infrastructura pentru o mobilitate
sustenabilă și include o zonă dedicată inovației, susțin arhitecții.
Architecti, Metrogramma Milano
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ă din oțel, vopsită în roșu,
pentru pietoni și bicicliști conectează cele
două laturi ale văii Polcevera. Din structură
face parte și un turn eolian care va produce și
va distribui energie regenerabilă.
Mai jos este prevazută o rețea de parcuri cu
O

pista

plante

specifice

centru
creat

circular

va

ă

fi

de

climei

amplasat

artistul

ă

o

Luca

mediteraneene.

În

ț

ă

instala ie

Vitone

în

de

art

memoria

ătuită din 43 de arbori, ca simbol
al rezistenței în ciuda adversităților.
În
jurul
parcului
vor
fi
construite
clădiri
victimelor, alc

ă va funcționa ca salutul
trecătorii din viitor", spune

varietatea sa botanic
Genovei

pentru

Stefano

Boeri,

fondatorul

Stefano

Boeri

Architetti.
La mai bine de un an de la pr

ăbușirea podului

Morandi, prima sectiune de 500 t. a noului
viaduct a fost instalat
luni ca un

„simbol

ă

la începutul acestei

ș

al rena terii". Structura de

500 de tone este prima dintre cele 19 care vor
forma

podul

cunoscutului

Piano,

printre

ț

crea iile

c

arhitect

ăruia

se

Renzo
num

centrul Georges Pompidou din Paris, cl

și

ă ră

ădirea

prietenoase cu mediul pentru cercetare, design

Shard din Londra

și

York. Podul va fi deschis traficului în aprilie

ț

ăldirile și
parcul Polcevera cu cromatica sa vibrantă și
produc ie.

„Cercul

ș

ro u, turnul, c

2020, potrivit autorit

ț

Muzeul Whitney din New

ăților italiene.”

ș

ș

În tot textul de mai sus, a i observat vreun semn cre tin, vreo aluzie la gre elile
unei societ

ăți

ș

și

moralitatea

ădată, cu asemenea prilejuri tragice se organizau
celor răpiți violent dintre noi, iar construcțiile noi

cre tine, în inima Europei? Alt

servicii religioase pentru odihna sufletelor
cuprindeau obligatoriu m

ăcar un monument comemorativ, marcat de semnul crucii.

Ei, de-aia cad podurile peste oameni!

Arh. Dorin Boilă

ÎNTREBARE CĂTRE MEMBRII U.A.R.
Aspecte ale unui urbanism spiritual

țara noastră o monitorizare a
înfrățirii între localități ( U.A.T.-uri) românești și
unele din străinătate? Mă gândesc la direcții din
ministere (foste ?) – dezvoltare / zona rurală /
etc. Sau la asociații gen „ Comunele din
România...”, „Orașele mici / municipiile din
Oare

exist

ă

în

România”...

ăți

ă

mereu se anun

ță

înfr

ățiri
ș

rar

comune

cu

din Turcia, China, eventual de peste

Oceanul Atlantic, dar prea rar se vorbe te,
mai

se

existat

acum

doi

ani,

ca

o

ă
inițiativă

splendid

aniversare a Centenarului Marii Uniri, o

a sute de comune din Moldova de peste Prut,
care se proclamau unite cu
scriptic

Țara,

pentru început

și spiritual!

În presa româneasc

ă

de toate mediile s-a t

ăcut

asurzitor asupra acestui eveniment, determinant

De ce ? Pentru c
localit

A

face

ceva

–

pentru

înfr

ățirea

și
cu

pentru

ț

patrio i

anul
f

ără

aniversar
rezerve,

ț

2018...
au

realizat

acestei nobile ini iative, înfr
brave prim

Dar

ț

câ i

primari,

retorsiunea

ățindu-se

cu acele

ării?

și orașe din republica Moldova!
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„Sars-covid-2”, vedem ce tulburătoare „avantaje” au adus
Suceava și cine-știe-ce-oraș din China, care au tranformat

În schimb, în actualul context al pandemiei

șănțate dintre UAT
frumoasa Bucovină de Sud într-o Lombardie a României...
Fără să mai vorbim de faptul că tovarășii chinezi văd toate aceste înfrățiri ca niște prilejuri de a stabili
capete de pod în Uniunea Europeană, nu-i interesează deloc idealurile urbanistic-culturale pe care și
schimburile

de

le-nchipuie respectivii sino-fili!

HARTA REGATULUI ROMÂNIEI – 1938
ș

ă cu acestă organizare a teritoriului,
printr-o temă de proiectare care să pornească
cu înfrățirea localităților de pe ambele maluri
ale Prutului – indiferent că actuale UAT-uri frățești aparțin rep. Moldova sau rep. Ucraina.
Ca urbani ti, putem lansa o viziune perfect compatibil
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Auditoriul municipal din Oakland,SUA, convertit în spital de
campanie în timpul pandemiei de „gripă spaniolă” din 1918.

Arhitecții americani
pe frontul luptei cu
pandemia SARSCOVID-19

Extras din presa de
specialitate, traduceri și
prezentare – arh. Dorin Boilă

Clădirile subutilizate sau părăsite din orașele SUA vor fi convertite în
spitale de campanie în timpul pandemiei Sars-covid-19 din 2020.

Primesc zilnic oferte de la arhitecții
noștri, care dovedesc un profund
simț al datoriei morale de a sprijini
furnizorii noștri de asistență
medicală, în primele linii ale luptei
cu această pandemie – declară Jane
Frederick, președinta Institutului
American al Arhitecților (AIA 2020).
Deoarece comunitățile noastre
profesionale evaluează toate
clădirile susceptibile de
reconversie, sperăm că acest grup
de lucru va fi o resursă pentru a se
asigura că aceste clădiri sunt
adaptate corespunzător și în
siguranță pentru medicii și
asistenții noștri.
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VINTILĂ

MIHĂILESCU

(1951 - 2020)

anunț preluat de pe pagina de
facebook al Uniunii
Arhitecților din România

ă Mihăilescu a fost un minunat
cărturar și obervator cu har, umor și înțelepciune al vieții
Dragul nostru coleg Vintil

noastre.
Descendent al unei familii de intelectuali de mare valoare,

ă Mihăilescu și doctorul Vintilă
Mihăilescu, Vintilă a fost cel care a făcut ca antropologia
și sociologia să ne fie mai prietenoase și mai apropiate.
A colaborat cu drag la revista ARHITECTURA ș i
acad. geograf Vintil

articolele sale r

ă mân

un reper. Ultimul a fost ACAS

A fost departe de cas
Acum, colind
Un gând bun

ă

ă

Ă.

în anul ce a trecut.

HAI-HUI printre stele.

și

pios din partea noastr

ă,

a tuturor.
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MIRCEA

MICLEA

(6 APRILIE 2020)

La data de 6 aprilie ne-a mai p

ă r ă sit

arhitect, Mircea MICLEA, în vârst
tr

ă ia

ă

prematur un

de 78 de ani, care

ș

în Bucure ti. Originar din Dej, Micea MICLEA a

urmat Institutul de Arhitectur

ă

ș

la Ion Mincu la Bucure ti,

ț

între anii 1961 – 1967. So ia lui arhitecta Maria (Mery)
fost

ă

Fotescu, decedase cu un deceniu înaintea lui.

ț

Mircea avea înclina ii artistice diferite, în afar
talentul s

ău

ă

de

ț

ca arhitect proiectant de construc ii.

Astfel, Mircea era un bun fotograf, talent pe care
valorificat

și

în c

ă lă toriile

ț

lui cu so ia în Europa

Statele Unite ale Americii. Totodat
regul
înr

ă

în ulei, având casa plin

ă mate.

ă

ă

și

și

l-a

în

Mircea picta, de

de tablouri, frumos

Dar cel mai mult i-a pl

ă cut

sculptura în lemn,

statuetele sale frumoase amintind de stilul

și

talentul

ș

marelui Brâncu i.

ț și

Aceste înclina ii

MICLEA, precum

și

ț

ocupa ii a colegului arhitect Mircea
numeroasele realiz

care-i umplu casa, m-au f

ă cut s ă-i

ț

organizeze o expozi ie personal
foarte bucuros de ideea mea
s
r

ă

o organizeze. Din p

ă bdare!

O semiparez

ă cate,

ă,

și

ă

ă ri

sugerez s

ă mânt.

ă-și

la domiciliu. Era

se preg

ă tea s ă

înceap

ă

timpul nu a mai avut

urmat

ă

de câteva zile de

spitalizare cardio, au încheiat destinul s
p

concrete,

ău

pe acest

Ne va fi dor, celor care l-am cunoscut, de

Mircea, amicul bonom, prietenos, comunicativ
Dumnezeu s

ă -l

odihneasc

ă

și

cald!

în pace!

Arhitect Gheorghe IONAȘCU
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IN MEMORIAM

DOINA

BUTICĂ

(29 MARTIE 2020)

anunț preluat de pe pagina de
facebook al Uniunii
Arhitecților din România

O MINTE ASCUȚITĂ, O FIRE RECONFORTANTĂ

DE PROF. ANA MARIA ZAHARIADE
Arhitecta Doina Butic
martie, dup

ă

ă

o suferin

ț

a încetat din via

ță

care a îndep

ță

duminic

ărtat-o

ă,

29

în ultimul an

ț

de via a organiza iei la care participase activ, cu calm

ț

în elepciune, înc

ă

și

de la fondarea Ordinului.Ca membru

fondator al OAR a lucrat în echipele care au alc

ătuit

acele

prime ghiduri de exercitare a practicii, costurile de
proiectare

și

misiunile arhitectului

și

a f

ăcut

parte din

ț

comisiile de selec ie a proiectelor editoriale. În mandatele
2006-2010

ț ă și

ascu it

primeasc
prezen

ță

și

2014-2018 a fost trezorier al OAR - o minte

metodic

ă fără

ă,

o fire reconfortant

ă

excese atât victoriile cât

care conferea soliditate

și

care

și

știa să

înfrângerile, o

încredere.
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Poate c

ă

ț

energia pe care a pus-o cu dedica ie în slujba

ț

organiza iei noastre ne face s
proiectare
s

ă-l

și

ă

uit

ăm

solidul palmares de

cercetare al Doinei Butic

amintim.Din 1974 pân

ă

ă.

ț

Ne sim im datori

în 1993, a lucrat în Institutul

ș

Proiect Bucure ti, în atelierul condus de doamna arhitect
Elena Voinescu, al

ături

proiecte de anvergur

de Alexandru Beldiman, la multe

ă și

lung

ă

continuitate, printre care

Ansamblul 1 Mai (azi Bd. Ion Mihalache), care a primit
premiul UAR în 1985.Din 1993, activitatea ei a fost
permanent legat

ă

de atelierul BBM GRUP, a c

fondatoare a fost, împreun

ă

ărui

co-

cu Alexandru Beldiman

și

Moise Mathe.Chiar înainte de fondarea atelierului a lucrat,
în aceast

ă

(Education

echip

ă,

ț

la programe interna ionale de cercetare

et culture. Culture 2000, Leonardo da Vinci)

la organizarea de simpozioane

ș

științifice și

și

ț

expozi ii

ș

(Bucure ti starea ora ului, 1990). Sunt evenimente pe care
poate le-am uitat, dar care, în primul deceniu de dup

ț

ă

ț

1989, au contribuit la repozi ionarea arhitec ilor în
societatea româneasc
pe scena european
echip

ă

ă.

sunt complexe

ă și

Proiectele la care a lucrat în aceast

și

foarte variate, majoritatea bine

cunoscute în lumea noastr
nominalizate

și

ș

la intrarea arhitecturii române ti

ă

profesional

ă,

unele

ă

Numim numai câteva dintre cele
construite: amenajarea urban

ă

pentru

monumentul lui Iuliu Maniu;ansamblul

ș și

premiate, publicate în reviste române ti

ț

interna ionale.

mesteceni” (1998);sediul societ
LITEXCO, (str.

Știrbey

Vod

ă,

„La

ății

2001-

2004);ansamblul City Center (str.
Episcop Chesarie, 2004-2005);imobilul
de birouri din str. G. Enescu (20072010);din 2007 a lucrat la complexa

ș

amenajare a domeniului Vila Dobru a,
Crama Avincis (Dr
distins

ă

ăgășani),

lucrare

în 2012 cu premiul Duiliu Marcu

al Academiei Române.Acestora li se
adaug

ă

fine proiecte de restaurare,

printre care restaurarea p
monument

ărților

clasate

de la Athénée Palace

ș

N. Petra cu (Bd. Lasc

ăr

și

casa

Catargiu).Multe

dintre acestea au intrat deja în peisajul

ș

cotidian bucure tean. Le-am numit aici
pentru ca, atunci când trecem pe lâng
cl

Suntem alături de familia îndoliată și
îi trimitem gânduri de mângâiere.

ădirile

semnate BBM, s

ă

ne amintim c

unul dintre B-uri este Doina Butic
dedic

ăm

ă
ă

ă și să-i

un gând pios.

64

UAR SIBIU
CENTRUL DE CULTURĂ ARHITECTURALĂ

Piața Mică nr. 24, Sibiu

