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Între casă și „acasă”

Revista Construcțiilor
Street Delivery 2020

Jelena Mitov este cofondator al biroului de arhitectură
Modelart Arhitekti din Serbia, autor al proiectului Rilak
House, care a fost nominalizat în cadrul concursului
BIG SEE Interior Design Award 2018.  
Building Home: Ce înseamnă pentru dumneavoastră
calitatea locuirii? 
Jelena Mitov: Calitatea locuirii depinde în mare măsură
de valoarea de utilizare a unui spațiu de locuit. Din
păcate, valoarea de utilizare este adesea confundată cu
valoarea de piață, iar standardele menționate sunt
adesea înlocuite cu regulile de piață. Astfel, oamenii
cumpără și își construiesc reședințele în conformitate
cu cerințele pieței și nu cu nevoile proprii. Unele
cercetări arată că un cumpărător mediu de apartamente
petrece mai mult timp alegând o mașină decât o
locuință. Rezultatul este că peste 60% dintre oameni
regretă că au cumpărat o proprietate de calitate
scăzută. Cred că această statistică este înfricoșătoare și
trebuie să ne facă să gândim și să acționăm mai bine în
ceea ce privește locuințele. Calitatea locuințelor poate
fi crescută prin educarea cumpărătorilor și
conștientizarea faptului că o casă bună nu este cea care
poate fi vândută cu ușurință, ci cea care ne face fericiți
trăind în ea. 

Î N T R E  C A SĂ  Ș I  „ A C A SĂ ”

un interviu cu Jelena Mitov, arhitect sârb
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Interviul  este  parte  a  campaniei  de  comunicare  Building
Home  2020  International  Good  Living  Forum .
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Building Home: Cum construim “acasă”?
Jelena Mitov: “Acasă” este mult mai mult
decât un adăpost care ne protejează de
lumea exterioară. Construirea unei case
confortabile și sănătoase este desigur
importantă, dar modul în care ne simțim
acolo face diferența dintre casă și acasă.
Prin urmare, este esențial să ne gândim la
casă nu doar la un spațiu frumos care arată
de dorit în fotografii, ci și la un spațiu care
modelează viața locuitorilor săi. Aici trebuie
să luăm în considerare multe scenarii și
schimbări posibile în viitor. Acasă nu este
un peisaj static, ci un organism viu, care
crește odată cu noi. Prin urmare,
planificarea și construirea unei case este de
fapt o strategie pe termen lung. Nu este
vorba doar de proiectarea unor forme
arhitecturale finite, ci și de proiectarea
relațiilor și planificarea spațială.

Building Home: Ce credeți că am învățat
până acum, stând acasă, din această
situație generată de COVID-19?
Jelena Mitov: Această situație ne-a amintit
cât de importante sunt casele noastre și
cât de vulnerabili suntem fără o casă. Luis
Barragan a spus cândva că „ne-am pierdut
simțul vieții intime și am fost nevoiți să
trăim vieți publice, în esență, departe de
casă”. Întotdeauna avem tendința de a ieși
afară pentru a ne distra și a ne bucura de
viață, pentru a ne odihni și a ne reîncărca.
Dar am uitat că putem face toate aceste
lucruri în casele noastre, cu familiile
noastre. Unul dintre lucrurile pe care le
învățăm în acest moment dificil este că
descoperim din nou avantajul de a fi acasă.
În sfârșit, avem timp să ne gândim la
decorarea și amenajarea casei sau la
organizarea și amenajarea noilor case. În
ciuda distanțării sociale, cred că vom ieși
din această criză atașați – mai mult decât
oricând – de cei dragi și de casele noastre.

Jelena Mitov a participat în calitate de speaker în cadrul primei ediții Building Home –
International Good Living Forum, ce a reunit invitați din 14 țări: dezvoltatori și investitori din
sectorul rezidențial, constructori, manageri de proiecte, consultanți, arhitecți și companii cu
soluții. 
 
Master Partner Building Home 2020 – Arabesque. Professional
Partners: KONE, Rockwool, Alumil, Somaco, Danfoss.  
Parteneri: Knauf Insulation, Knauf, Alukonigstahl. 
Mai multe informații pe: https://bit.ly/building-home



Avem plăcerea să vă anunțăm că a apărut Revista Construcțiilor nr. 169 - mai 2020.
Citiți aici versiunea PDF:
https://issuu.com/revistaconstructiilor/docs/rc_nr_169_mai_2020
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https://issuu.com/revistaconstructiilor/docs/rc_nr_169_mai_2020
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De când cu pandemia şi cu noul nostru stil de
viaţă „intra muros”, ne contemplăm în fiecare
zi locuinţa şi filozofăm asupra modului nostru
de a ne raporta la ea. Dar de la locuinţă şi
până la locuire nu e decât un pas, graniţele
între arhitectură, filozofie şi istorie se
diluează şi iată-ne heiggeriind, fiecare după
posibilităţi.
Mie, de exemplu, îmi place că „a locui” derivă
din „loc” (locus) că are şi înţelesul „a exista, a
persista, a dăinui”, că sugerează o acţiune
asupra locului, de a pune stăpînire pe el şi a-l
sfinţi. Din această perspectivă locuirea nu mai
e o simplă aşezare primitivă ci, odată ce a
depăşit stadiul de adăpostire, o înţeleg ca pe
un act de civilizaţie şi, de ce nu, de cultură.
Cultura locuirii înseamnă a şti ce pretenţii să
ai de la  locuinţă, a-ţi defini stilul de viaţă, a
discerne ce e valoros şi ce e derizoriu, a avea
gust, „savoir-vivre”.
Două noţiuni relative apar frecvent şi confuz
cînd e vorba despre locuinţe : lux şi confort.
Confortul - orientat către viaţa interioară,
destinat traiului bun, comodităţii, igienei,
sens introvertit. Luxul – orientat către viaţa
publică, destinat imaginii afişate, prestigiului,
sens extrovertit. Mai relativă decît confortul,
categoria de lux e dependentă şi de
observator, de sistemul acestuia de referinţă.
 

I N F O  1 B I U A R  M A I  2 0 2 0

Secolul XX a debutat cu locuirea într-un stil la

modă atunci: neoromânescul.

LOCUIREA ÎN ROMÂNIA
foto: arhiva personală a arhitectei

Anca SANDU TOMASZEWSKI

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL

DE  ARH .  CRIŞAN  ATANAS IU

Împotriva politicii oficiale, dar datorită

libertăţii, s-a impus în curând modernismul.

Locuinţe colective de-a lungul bulevardelor.
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sate : case pe parcele înguste, nefuncţionale, dar cu faţade
pretenţioase din materiale ieftine. Falsul lux prevalează
asupra confortului. În nord şi vest, modul de viaţă şi de
construire al saşilor şi austriecilor a dat naştere unor case
solide, cu atenanse şi curţi generoase, confortul prevalează
asupra luxului, se trăieşte bine, e loc pentru toate. 
În Bucureşti sînt multe case frumoase, de factură clasică
sau modernă, vile, apartamente elegante, şi chiar „locuinţe
ieftine” alcătuind cartiere sau parcelări. Nu toate aparţineau
„burghezo-moşierimii”, multe au fost construite pe credit de
clasa mijlocie, în formare în anii 1930. Locuirea în aceste
clădiri de clasă de construcţie superioară urma modelele
civilizatoare occidentale – garaj, lift, centrală termică, acces
de serviciu, suprafeţe mari, dependinţe şi terase generoase,
faţade îngrijite ce rezistă şi azi.
Nomenclatura comunistă a pus ochii pe ele, le-a ocupat
imediat, în mod abuziv, vechii proprietari au fost daţi afară
sub pretextul „naţionalizării”, transformaţi în chiriaşi şi
relocaţi abuziv în alte case.
Atunci a început declinul locuirii şi s-a instaurat ceea ce aş
numi „locuire forţată”. Apartamente împărţite la două sau
trei familii, cu „acces” la baie şi bucătărie sînt termeni ce
greu pot fi înţeleşi azi. Exodul de la sat la oraş – fenomen de
voinţă politică – a accelerat şi înrăutăţit criza de locuinţe.
Locuinţele proprietate de stat puteau fi ocupate pe bază de
repartiţii conform listelor centralizate la locul de muncă, în
funcţie de nevoi, posibilităţi, pile, bacşiş. Un lagăr!
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Vile individuale

Locuinţe ieftine

După război, chiar pe timpul

socialismului, au existat

încercări reuşite de a rezolva

criza locuinţelor.

Există case confortabile
fără a fi luxoase şi case
luxoase fără a fi
confortabile. România de
azi e plină de vile
contemporane,
costisitoare care nu sînt
nici luxoase nici
confortabile. Căci nu e lux
să ai baluştri de ipsos,
acoperiş LINDAB,
balustrade de INOX, după
cum nu e confort să ai 14
camere pe 3 nivele.
În moştenirea imobiliară a
deceniilor interbelice
găsim, în ţară, ambele
ipostaze ale locuinţei : în
sud şi est vechile conace
boiereşti – de un lux
ostentativ dar lipsit de
confort şi funcţionalitate -
au devenit model urmat,
la o scară meschină, de
locuinţe burgheze larg
răspîndite în oraşe şi chiar 



S-a instituit „norma sanitară” = 8 mp/persoană arie locuibilă
(living + dormitoare) impusă şi proiectării. Efortul financiar
pentru construirea de locuinţe „la bloc” putea fi suportat
numai prin limitarea suprafeţei camerelor (living 16 mp,
dormitor 10, baie 4 ) şi restricţii la materialele de
construcţie. 
E normal că mulţi locatari au adus modificări
apartamentelor încercînd să scape din strîmtoarea pereţilor
şi standardelor. Apare „apartamentul cu îmbunătăţiri” –
înlocuiri de finisaje interioare : linoleumul cu parchet,
cimentul cu dale de gresie, vopseaua cu plăci de faianţă;
setea ancestrală de pămînt a românului se manifestă în
foame de spaţiu – se extinde antreul pe palier, WC de
serviciu devine debaras, se sparg ziduri despărţitoare, se
închide balconul... În blocurile socialiste, desfiinţarea
pereţilor din cărămizi subţiri sau BCA nu a adus prejudicii
rezistenţei clădirilor cu structuri din cadre şi diafragme de
beton. Ca dovadă, la cutremur, acestea nu au avut de suferit
iar cele 2-3 cazuri nefericite de prăbuşiri au avut alte cauze.
Azi nu mai concepem astfel de modificări fără autorizaţii de
construire pe bază de expertize şi proiect de arhitectură, în
schimb, închiderea balcoanelor – o calamitate şi o crimă
altădată interzisă – a devenit politica obligatorie
generalizată a primăriilor.

Locuirea modernistă a fost , în

principal , inventată de două

şcoli : cea olandezo-germană (1-

6) şi cea garnier-corbusianistă

(11-15). Prima era mai organic

democratică , cealaltă era mai

retoric imaginativă . România

socialistă a anilor '70-'80 a ales

o combinaţie dintre cele două

variante , din care a eliminat

însă atât adevăratul înţeles al

democraţiei , cât şi imaginaţia

arhitecturală .
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LOCUIREA
MODERNISTĂ

1-5 Ansamblul de locuit Römerstadt , segment din proiectul Neues

Frankfurt , al arhitectului Ernst May , din  1925 , pentru Frankfurt am Main .

Locuinţe înşiruite ; grădina din spate , proiectată de peisagistul

Leberecht Migge ; accese personalizate ; un exemplu de folosire a

relefului natural , în cazul unei secţiuni unicat ; bucătăria modernă (Die

frankfurter Küche), concepută de arhitecta Margarete Schütte-Lihotsky

în 1926 .
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Calamitate : locatarii sînt izolaţi de aerul de afară şi
ambalaţi în plastic, balconul ermetic împiedică aerisirea
încăperilor şi devine o crescătorie de muşte, vara
geamlîcurile cresc temperatura din apartamente, creşte
consumul şi uzura condiţionatoarelor, aspectul blocurilor de
locuit revine la sinistrele „cutii de chibrituri” împînzite de
colivii albe.
Locuirea începe de afară. Urbanismul socialist propune
conceptul cartier-parc cu alei şi arbori,  înzestrat cu dotări
social-culturale, idee bună teoretic dar degenerată în
cartier-dormitor. O idee mai bună decît campania de
„placări” (1980) – fronturi de blocuri închid enclave
tradiţionale şi crează lungi bulevarde fără personalitate. O
idee mai bună decît campania de „îndesiri” (1985) – printre
blocuri noi s-au plantat blocuri şi mai noi micşorînd pînă la
absurd distanţa dintre faţade. 
Se găsea o idee şi mai proastă ? Da, construcţia de
apartamente „confort redus” a coborît pînă la gradul 4
condiţiile de locuire şi a înjosit pretenţiile locatarilor la o
viaţă civilizată.
S-a construit mult şi prost. Ce risipă! Atunci ca şi acum,
banii statului cheltuiţi cu mînă largă erau banii noştri din
venitul naţional. Ce păcat! Ce case bune – dar mai puţine - s-
ar fi clădit fără intervenţia păguboasă a politicii partidului!
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6-9 . Locuinţe colective

proiectate de Hans Scharoun în

ansamblul Siemensstadt ,

Berlin . În blocul din dreapta a

locuit arhitectul între 1930-

1960 . Interior şi planul locunţei

lui Hans Scharoun .

Crimă : cum vor rezista la
un cutremur amărîtele de
panouri din PVC şi geam
fixate cu spumă şi cîteva
dibluri? Cîţi se vor pomeni
cu ele în cap? Cine va
plăti reparaţiile? Dar
vieţile?

10-12 casa dublă 14-15 prezentată

de Le Corbusier la expoziţia

Werkbund de la Weissenhof în

1927 .
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După 1990 fenomene sociale accelerate au venit peste
reminiscenţe nefaste ale epocii anterioare (ghetoizarea,
cutremurul, demolările abuzive). Reacţiile locatarilor sînt pe
măsura noilor provocări ameţitoare: restituiri de terenuri,
case „pe pămînt”, locuinţe mai mari, mai înalte, acoperişuri
mai sigure, Legea 50 stufoasă şi confuză, liberalizarea
profesiei de arhitect, avalanşa de oferte imobiliare,
echipamente şi materiale, evadarea din oraş, casele de
vacanţă, gardurile şi, de curînd „reabilitările”,
„modernizările” care nu pot fi apreciate de-a valma. Rostul
lor depinde de proporţia intervenţiilor, nu e vorba de
proporţii geometrice, ci de dilema fundamentală între ce se
doreşte şi ce se poate. E şi dilema arhitectului (specialist) în
relaţia cu clientul (proprietar). E şi dilema noilor cartiere,
dezvoltate în „banlieue”, fără infrastructură – străzi, reţele,
canalizare. Revin la relaţia Lux/Confort: e nefiresc contrastul
între marmura din băi şi puţul absorbant din curte.
Ca arhitect, deplîng: 
 -proliferarea centralelor termice de apartament în locul
soluţiilor inteligente – centrale termice de bloc, de tronson,
de scară – ce au numai avantaje : investiţii şi consumuri mai
mici, control şi întreţinere calificate, pericol mai mic de
accidente 
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13-19 . Planul original al etajului ; coridorul , care împreună cu capătul lui

de perspectivă – closetul  - măsoară , conform cotelor din plan , 0 ,60 x

15 ,63 m ; imagini din dormitoarele înşiruite , unde ziua spaţiul se deschide

prin glisarea panourilor după dulap şi prin glisarea paturilor sub dulap .



-reabilitarea termică cu polistiren – anihilează transferul de aer prin porozitatea
pereţilor, locuinţa devine o nesănătoasă cutie etanşă din plastic, vaporii din condens
rămaşi captivi în pereţi formează mucegai, nu e stabilit pericolul de foc al polistirenului
şi nici comportarea sa în timp; asociaţia producătorilor recunoaşte că 50% din
polistirenul din piaţă nu corespunde standardelor
-cromatica faţadelor rămasă la mîna primarilor
Deplîng desconsiderarea mediului profesionist de către mediul administrativ şi, în
special, amestecul politicii în administraţie.

13

Cum locuim? 
1. Mai bine decît acum 30 de ani.
2. Voinţa de a locui bine/frumos e în fiecare din noi. Sau
nu e.
3. Locuirea civilizată nu cere musai cheltuială. Vorbă
populară de bun simţ cu tot agramatismul ei : „Curat şi
aranjat faci din colibă palat”.
4. Să zicem că între timp a fost dată afară masa cu flori
de plastic din mijlocul camerei de zi, dar a fost înlocuită
cu alte clişee capturate din filmele americane. Până la
urmă însă, dacă dau iluzia confortului, tot e bine.
Nu trebuie să aşteptăm să ne creeze alţii condiţii bune
de locuit. Şi totuşi, nu avem loc de parcare şi pe ţevile
de căldură vine frig. Dilema e : oare astea, pînă la urmă,
depind sau nu şi de noi?
 

București, anii 80

București, Anul 1989



PLEDOARIE PENTRU RECUPERAREA UNUI
MONUMENT

Centru expoziţional şi de evenimente „Şcoala Pittner”
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De mai bine de 20 de ani, în ultimele două zile ale anului,
îmi fac timp şi mă eliberez de toate problemele, temerile,
întrebările incomode și fără răspuns, urmând să mă
plimb, pur şi simplu, prin oraşul meu vechi, ca simplu
cetăţean.
Vreau să văd, fără ochiul mereu veghetor şi critic al
arhitectului, cum mai arată oraşul meu. Vreau să vă
spun că oraşul meu, Reșița, denumit ani de zile
CETATEA DE FOC (vezi şi piesa lui Mihail
Davidoglu) a României, a fost un punct viu, activ,
important al industriei siderurgice româneşti. 

RESTAURAREA ŞI REVITALIZAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL
de arh. Ioana MIHĂIESCU

SECTIUNE B-B PROPUSĂ
landscape 70x42 cm

REŞIŢA, STR. FURNALELOR NR.13
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Aici s-a turnat primul oţel, s-au construit primele locomotive cu
abur, s-au realizat mii de metri de cale ferată şi piese componente
pentru podurile metalice româneşti şi europene, s-au construit
motoare navale. A rămas ani de zile tributar statutului de oraş
muncitoresc, în care însă se muncea greu, se trăia bine, se
dezvolta urbanistic imperios, ca în toată perioada socialismului în
România.
Acum... n-a mai rămas nimic din ceea ce a fost. Năuciţi de
schimbarea bruscă, neașteptată, de după revoluţie, muncitorii
reşiţeni au blocat doi ani de zile piaţa centrală a oraşului şi căile
de intrare în oraş în speranţa că vor atrage atenţia guvernului
asupra destrămării industriei metalurgice şi că vor reuşi astfel ca
totul să continue sau să renască. Nu s-a întâmplat deloc aşa.
Destul de repede, oraşul mono-industrial, a rămas fără locuri de
muncă şi s-a depopulat încet, încet. Populaţia germană a migrat
spre Germania şi Austria, rămânând dezrădăcinaţi şi aici, ca şi
acolo, bărbaţii rămaşi în oraş au devenit şomeri în procent
majoritar, disperate, femeile rămase susţinători ai familiilor au
plecat şi ele spre vest la muncă, tinerii au plecat şi pleacă spre
oraşe mai mari şi mai vii şi aici rămânem noi, „bătrânii de peste 65
de ani”, cu străzile noastre pustii, clădirile goale şi dealurile
noastre tăcute şi miraculos de frumoase.
Am spus de multe ori că barometrul economic al unui oraş
îl dă numărul de arhitecţi din zona respectivă. Este o
profesie care se exercită numai în zone cu investiţii, aşa
încât vom şti foarte clar dacă un ţinut merge sau nu după
numărul acestor profesioniști. Tot judeţul Caraş Severin are
28 de arhitecţi, din care mai profesează cca. 15, în mare
parte aproape de vârsta pensionării sau chiar pensionari.
Timişoara, în tumult economic, aflată la doar 100 de km de
Reșița, are peste 1.000 de arhitecţi...

AM SPUS DE MULTE
ORI CĂ BAROMETRUL
ECONOMIC AL UNUI
ORAŞ ÎL DĂ
NUMĂRUL DE
ARHITECŢI DIN ZONA
RESPECTIVĂ
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Deci, să reiau ideea de la care am plecat. Încep parcurgerea
oraşului din zona „veche”, zona de începuturi, cu străzile încă
pavate cu calupuri din granit, aşezate pe pante abrupte, cu case
mici pe parter, din cărămidă nearsă, cu cimitirele puse pe dealuri,
natura strecurată cu degete prelungi în zona de locuit. Totul este
aproape pustiu, ploaia a spălat finisajele caselor, tencuielile sunt
burduşite şi pe alocuri căzute, prin aer gunoaiele sunt zburate de
vânt, o tristeţe profundă tinde să cucerească toată zona. Aici, în
zona veche, avem cele mai multe monumente. O parte industriale,
restul civile. În mică parte restaurate, în rest lăsate să fie decimate
de factori naturali şi antropici... Reprobabil este faptul că tocmai o
parte dintre noi, cei care suntem pe aceste meleaguri şi care
datorăm faptului că suntem aici şi acestor monumente care şi-au
făcut din plin datoria la vremea lor, în loc să le omagiem, să le
iubim şi să le protejăm, rupem fără milă din ele, le rănim şi le
aruncăm la marginea societăţii, cu dispreţuitorul: „Bătrânele
noastre clădiri de peste... 100 de ani...”.
În fiecare an mă gândeam ce mai putem face noi, puţinii rămaşi
aici, pentru acest oraş. Şi de fiecare dată îmi doream să am o
baghetă fermecată, să o învârtesc de câteva ori prin aer şi să
renasc această zonă veche, altădată vie, corso-ul oraşului, cu
magazine mărunte, dar discrete, pline de bunătăţi, cu anfilada de
castani umbroşi care străjuiau o stradă generoasă şi puţin
încărcată de maşini, cu fântâna arteziană cu pelicani din piatră, cu
cinematograful cu 888 de locuri (cel care a fost şi primul sediu al
Teatrului de Stat din Reşiţa), demolat în urma unui incendiu încă
neelucidat ș.a.m.d.
Anul acesta, parcurgând această zonă, am însă o scânteie în
suflet. Aici există o clădire monument, denumită „Şcoala civilă -
Şcoala Pittner”, clădire datând din mijlocul secolului al XIX-lea,
aparținând familiei August Pittner din Reşiţa, cu destinaţie iniţială
de locuire, refuncţionalizată apoi ca şcoală siderurgică, mai apoi
şcoală primară, pentru care un grup de proiectanţi, printre care mă
număr şi eu, am scris un proiect cu accesare de fonduri.

ÎMI DOREAM SĂ AM O
BAGHETĂ FERMECATĂ,
SĂ O ÎNVÂRTESC DE
CÂTEVA ORI PRIN AER ŞI
SĂ RENASC ACEASTĂ
ZONĂ VECHE, ALTĂDATĂ
VIE
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RANDĂRI EXTERIOARE



Mă opresc în faţa clădirii şcolii şi parcurg etapele abordării ei.
Părea totul ca o misiune imposibilă. Când am intrat prima dată în
curtea imobilului, o echipă de cinci „curajoşi” proiectanţi şi
reprezentanţi ai beneficiarului, colaboratori, aproape că nu puteam
călca din cauza mulţimii gunoaielor stocate în perimetrul aşezării.
Ne-am făcut cu greu drum printre bălării înalte şi gunoaie de o
provenienţă atât de variată, sincronizată cu puterea de
improvizaţie a poporului român şi, cu greu, am ajuns la clădirea în
formă de U, cu o curte interioară deschisă, în care tocmai se
prăbuşise o parte din şarpanta ei.
Am inventariat, iniţial vizual, zidurile din cărămidă nearsă, țesute
la trei rânduri cu cărămidă arsă, curtea interioară a imobilului
sufocată de deşeuri, rămăşiţa de scară interioară din lemn încă
ancorată în zidurile clădirii, am apreciat o parte a ceasului solar
pictat pe peretele de sud, am văzut armarea zidurilor din cărămidă
nearsă cu elemente contravântuite din lemn aproape de cornişa
clădirii, ne-am ferit pe cât am putut să nu fim în raza luminatorului
zenital al clădirii, în bună parte prăbuşit şi el, şi nici a planşeelor
din lemn, căzute majoritar.
Pe Strada Furnalelor nr.13, unde este amplasată clădirea, locuită
de două categorii total opozabile - nemţii încă rămaşi în oraş şi
rromii care au invadat, ca peste tot, zona veche a oraşelor, se
născuse deja agitaţie. Se striga răspicat faptul că a intrat cineva în
casa părăsită, spoliată, lovită, degradată şi toţi se întrebau - oare
DE CE? DE CE?. Ce mai putea această ruină descărnată să mai
ofere? Poate era înăuntru o comoară şi le scăpase celor de acolo
acest lucru?
În zgomotul zonei, am realizat în peisajul sordid al clădirii, din nou,
statutul nostru de „doctori” ai caselor...
A spune că eşti arhitect sună foarte încurajator, nobil, poate ca
simplu spectator îţi imaginezi, când spui „arhitect”, o siluetă
demnă şi distantă, elegant îmbrăcată, care priveşte spre un
orizont pe care tu, simplu muritor, nu îl vezi, care se uită prin tine,
găseşte întotdeauna ceva interesant, inteligent, uneori sclipitor de
spus, suscită admiraţie.
Dar ATUNCI şi ACOLO, noi, arhitecţii, eram ca şi medicii - medicii
de război, care au şi ei o profesie umană şi nobilă, dar care
trebuie să ia contact şi să vadă toate plăgile putrezite ale
bolnavului, să investigheze toate cotloanele degradate ale
trupului, să atingă zone aproape de neatins prin sordiditatea lor,
să pună diagnostice, să facă analize, să ia măsuri de resuscitare
imediate, de sprijinire, de salvare...
Acolo, în mijlocul mirosului pestilenţial, aproape că nu vedeam
dezastrul zonei, ci doar ceea ce puteam face pentru ea...
Gândurile noastre înfloreau, vorbele aveau aripi, eram ca nuferii
lui Blaga, care creşteau imaculaţi din străfunduri pline de noroi...
 

ÎN ZGOMOTUL ZONEI, AM
REALIZAT ÎN PEISAJUL
SORDID AL CLĂDIRII, DIN
NOU, STATUTUL NOSTRU
DE ”DOCTORI” AI
CASELOR...
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Am hotărât unanim faptul că putem salva clădirea, că o putem
reda unui circuit urban, că o putem face vie, că putem ridica zona
prin ea. Am făcut o strategie prin care ne-am propus să nu facem
doar o simplă consolidare şi restaurare a clădirii. Aici trebuia făcut
ceva mai mult. 
Clădirea aceasta, care fusese ŞCOALĂ, trebuia să fie ca un
impuls pentru toată acea zonă veche, descurajată, părăsită şi fără
nicio perspectivă.
Ea trebuia să facă poate cel mai important lucru pentru acea zonă
- să trezească la viaţă speranţa. Să facă responsabili locuitorii
zonei de starea ei, să-i facă să o apere, să o iubească, să o
folosească, dar nu ca pe un depozit de cărămizi din care îţi faci
cârpelile acasă şi nici ca pe o sursă de lemne de foc, din tâmplăria
căreia îţi atâţi focul în sobă. 
Cred că găsisem bagheta fermecată...
Şi aşa s-a născut proiectul...
Imobilul este amplasat în Zona Construită Protejată - ZPC1 -
Centrul istoric al Reşiţei Montane, într-o ţesătură urbană veche, cu
regim mic de înălţime, fronturi continue, cu case destinate locuirii,
amplasate pe loturi înguste şi lungi. Are statura P+1 şi este înscris
în LMI 2015 la poziția 319 - cod LMI: CS-II-m-B-10918.
Denumită „Şcoala civilă - Şcoala Pittner”, clădirea este ridicată în
mijlocul secolului al XIX-lea, aparținând familiei dascălului August
Pittner din Reşiţa, cu destinaţie iniţială de locuire, refuncționalizată
apoi ca şcoală siderurgică, mai apoi ca şcoală primară. După al
Doilea Război Mondial, a intrat în proprietatea statului român şi a
fost împărțită în locuințe sociale, cu ocupanți majoritari rromi,
producându-se o masivă degradare a ei.
După anul 2012, odată cu evacuarea ultimilor ocupanţi, a devenit
ţinta spoliatorilor, care au distrus şi dezmembrat toate finisajele şi
elementele secundare ale construcţiei (aşa au dispărut uşile,
ferestrele, podelele din lemn, sobele din teracotă, o parte din
cărămizile zidurilor, obiectele sanitare, ș.a.m.d.) 

ACOLO, ÎN MIJLOCUL
MIROSULUI PESTILENŢIAL,
APROAPE CĂ NU VEDEAM
DEZASTRUL ZONEI, CI
DOAR CEEA CE PUTEAM
FACE PENTRU EA...

18

POZE EXPERTIZĂ



Neîntreţinerea imobilului a dus la apariţia infiltraţiilor apei
meteorice şi prăbuşirea parţială a planşeelor din lemn, precum şi
prăbuşirea unei secvenţe din şarpanta clădirii. Clădirea încă mai
rezistă momentan, aş putea spune „eroic”. 
Am denumit lucrarea de recuperare şi reconversie a
monumentului: „Restaurarea şi revitalizarea patrimoniului cultural -
Centrul expoziţional și de evenimente «Şcoala Pittner», Reșița,
Str. Furnalelor, nr.13”.
Clădirea aparţine Primăriei Reşiţa, acum interesată de
recuperarea şi punerea în valoare atât a ei, cât şi a patrimoniului
oraşului. 
Activitatea preconizată a se desfăşura în această clădire, care va
deveni Centru cultural după restaurare, va fi atât formativ-
vocaţională (ateliere de lucru), cât şi cu adresabilitate social-
culturală (expoziţii, manifestări culturale, diverse).
Scopul investiţiei este recuperarea unei clădiri monument care a
avut un rol important în viaţa educaţională a oraşului, activarea
unui centru cultural cu rol de ferment-stimulent cultural şi
educaţional atât pentru zona defavorizată în care este amplasat,
cât şi pentru viaţa oraşului şi bineînţeles omagierea personalităţii
sufletistului şi apreciatului dascăl August Pittner.
Clădirea va avea preponderent o funcţiune culturală. 
Ea va fi destinată deopotrivă populaţiei din tot arealul reșițean,
indiferent de vârstă. Prin natura funcţiunilor sale se va adresa şi
populaţiei defavorizate. 
Deoarece realizarea proiectului implică şi existenţa a minimum doi
parteneri (unul român - la noi fiind Euroland Banat - şi unul
islandez), prin activitatea declanșată odată cu acest proiect se va
infuza şi arealul partenerului.
Propunem ca funcţiuni: spaţii expoziţionale, micro-bibliotecă
clasică şi electronică, un mic muzeu, ateliere de lucru - salon
literar, retorică, bune maniere, atelier modelaj, pictură, grafică,
atelier predare restaurări, spaţiu administrativ, o cafenea, grupuri
sanitare.
Se va realiza o rampă exterioară pentru acces persoane cu
dizabilităţi, un grup sanitar dedicat acestora, aflat la parterul
clădirii, şi se va prevedea o platformă ridicătoare până la etajul I. 
Vom studia şi posibilitatea realizării unui planşeu tip supantă ,în
zona curţii interioare, peste etajul I. Acesta se va putea realiza
dintr-un material transparent şi va fi destinat unui spaţiu
expoziţional, precum şi montării unui posibil observator
astronomic.
 
 

19

CLĂDIREA VA AVEA
PREPONDERENT O
FUNCŢIUNE CULTURALĂ.
EA VA FI DESTINATĂ
DEOPOTRIVĂ POPULAŢIEI
DIN TOT AREALUL
REŞIŢEAN, INDIFERENT DE
VÂRSTĂ.



Activităţile culturale preconizate, care au ca adresabilitate toate
categoriile de populaţie, de vârstă şi de etnie, vor debuta încă de
la atacarea investiţiei şi se vor desfăşura în trei etape distincte,
localizate în timp, astfel:
A. odată cu începerea investiţiei şi pe perioada de execuţie a
restaurării clădirii, când nu poate fi folosită în activităţi culturale -
dar comunitatea trebuie să „simtă” că aici se petrece ceva
important pentru ea;
B. după finalizarea execuţiei restaurării, când clădirea îşi va
deschide porţile spre activităţi culturale şi vocaţionale şi va forma
un public deja informat despre intențiile acestui centru;
C. pe tot parcursul acestei poveşti frumoase de renaştere, de
restaurare şi revitalizare a monumentului, ca un fir epic continuu,
scris cu un alfabet aparte.
Activităţile înscrise în grupa A vor avea rolul de a anunţa intenţia
de reabilitarea a clădirii şi de familiarizare a populației cu ideea
renașterii acestei clădiri, acum părăsite şi aflată în decrepitudine.
Deoarece ele nu se pot desfăşura în incinta şantierului, locul lor
de derulare va fi în primul rând strada şi apoi centrele educativ
culturale ale zonei în care este amplasată clădirea.
Se intenţionează organizarea de spectacole - defilări stradale, cu
diverse tematici: 
- revitalizarea personajului August Pittner, om hâtru, comunicativ
şi foarte iubit în vremea lui, căruia îi plăcea ca de sărbători să
colinde casele oamenilor, să aducă un zâmbet pe chipurile lor, să
glumească şi să-i informeze despre ultimele veşti ale oraşului. 
Acesta era înalt, longilin, îmbrăcat în haină şi pantalon negru,
peste care se plia un loden negru lung, aproape de pământ. Avea
un chip binevoitor, cu un zâmbet deasupra unei bărbi albe
învolburate de vânt. 
Oamenii îl aşteptau cu casele şi braţele deschise şi cu cozonacii
aromitori pe mese. 
Pe această structură se va putea realiza o „parcurgere” a Străzii
Furnalelor de către personajul adus în timpul actual - August
Pittner (cu concursul actorilor de la Teatrul de Vest Reşiţa), alături
de o „clasă” de copii, aleşi chiar din zona amplasamentului, alături
de care se va putea merge din casă (poartă) în casă (poartă),
stimula activităţile creative ale locuitorilor de aici (ex. - mulţi cântă
la instrumente), comunicarea şi voia bună şi, până la urmă,
implicarea în a susţine apărarea şi renaşterea acestui monument.
Parcurgerea străzii va putea activa toate categoriile sociale, va
stimula comunicarea şi va putea produce un obicei al zonei.
Populaţia zonei trebuie să înţeleagă că această casă pe care o
dispreţuiesc acum, o spoliază şi o rănesc nu face altceva decât să
le întindă o mână de ajutor, prin care li se va putea reda şi lor
demnitatea:
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- aducerea în stradă a activităţilor teatrale stradale susţinute de
actorii Teatrului de Vest Reşiţa în colaborare cu echipe de copii
inscrişi la cursul de teatru al acestei instituţii;
- concurs de desene pe asfalt, care se poate desfăşura chiar pe
Strada Furnalelor, cu tematica: Şcoala Pittner - Şcoala Mea -
Casa Mea;
- concurs de micro-cros, trotinete, biciclete, role;
- organizarea de activităţi culturale în cooperare cu instituţiile
cultural educative aflate în zonă: Centrul Frederic Ozanam al
Forumului German -centrul de educație al adulților Reșița,
Grădinița PP3 cu predare în limba maghiară, Centrul de zi ABC,
unde sunt încartiruiţi copii de vârste şcolare provenind din familii
defavorizate (prezentare de filme scurte despre acest obiectiv,
poveşti despre omul August Pittner, expoziţii de fotografie,
concurs de desene, oră de poezie şi recitare, să învăţăm un
cântec aparţinând perioadei de înfiinţare al acestui obiectiv
ș.a.m.d.).
Activităţile înscrise în grupa B vor prinde viaţă atunci când clădirea
va fi gata şi va intra într-o activitate continuă.
Clădirea amplasată la front stradal are marele avantaj că posedă
o curte generoasă, perfect protejată faţă de circulaţia stradală şi
faţă de vecinătăţi prin calcane. 
De aceea, activităţile derulate în acest Centru se vor putea
desfăşura atât în interiorul clădirii, cât şi în curtea acesteia, având
intimitatea necesară bunei derulări a oricăror acţiuni.
Interiorul clădirii găzduiește pe lângă un minim de spaţii
administrative, atelierele de formare vocaţionale, spaţiul central de
socializare, muzeul de fotografie şi bibliotecile clasică şi virtuală.
Atelierelor, în număr de 5, li s-a dat o destinaţie prin proiect, dar
ele sunt interşanjabile, se pot „reinventa”, putând ţine pasul cu
noile provocări ale acestui timp.
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ACTIVITĂŢILE DERULATE ÎN
ACEST CENTRU SE VOR
PUTEA DESFĂŞURA ATÂT ÎN
INTERIORUL CLĂDIRII, CÂT
ŞI ÎN CURTEA ACESTEIA



Destinaţiile atelierelor propuse în proiect sunt:
 
1. Atelierul de restaurări va servi iniţierii în problematica teorie a
restaurărilor. Se va prezenta ca obiect principal didactic chiar
clădirea care a fost restaurată prin acest proiect. Cursanţii vor
primi noţiuni de istoria şi teoria arhitecturii, de minimă abordare şi
proiectare a unei clădiri monument, despre natura materialelor
istorice şi punerea lor în operă.
Se va putea lucra pe materiale (ex. - ipsos, lemn, argilă), pentru
cunoaşterea texturii, calităţilor mecanice şi plastice ale acestor
componente. Cursanţii vor trece de la abordarea pur teoretică a
restaurărilor la „respirația” materialelor folosite în restaurări.
2. Atelierul de design va aborda noțiuni de web-design, design de
obiect, design de mobilier, design de modă ș.a.m.d. Se vor
prezenta noţiuni de abordare a demersului de compunere de
forme noi, cu grafică creativă, grefate pe obiecte funcționale
obișnuite, creații vestimentare, creație de publicitate.
3. Atelier artizanal - meșteșugăresc va dezvolta creativitatea pe
domeniul manufacturier. Se vor putea încropi aici obiecte mici,
jucării, din materiale ieftine (hârtie, plastilină, lut, textile, nuiele
ș.a.). Obiectele acestei secţiuni pot fi folosite pentru cadouri
adresate vizitatorilor, pot fi prezente în expoziţii organizate în
Centrul Cultural, pot fi donate caselor de copii ș.a.m.d.
4. Atelier literatură, retorică - dedicat iubitorilor şi creatorilor de
poezie, literatură. Se vor dezvolta abilitățile de exprimare,
demersurile logice ale unui discurs, comunicarea.
5. Atelierul pictură va fi teatrul de creaţie al graficii şi picturii de
şevalet. Lucrările se vor expune în Centrul Cultural, vor putea fi
oferite cadou vizitatorilor, vor putea participa la concursuri
naţionale sau internaţionale, vor putea decora spaţii publice sau
private.
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DESTINAŢIILE
ATELIERELOR PROPUSE ÎN
PROIECT SUNT:
1 - ATELIER RESTAURĂRI ;
2 - ATELIER DE DESIGN;
3 - ATELIER ARTIZANAL -
MEȘTEȘUGĂRESC;
4 - ATELIER LITERATURĂ,
RETORICĂ;
5 - ATELIER PICTURĂ.



Pe lângă aceste ateliere, muzeul, profilat pe fotografie reşiţeană,
va expune imagini realizate de artişti fotografi locali, ustensile şi
aparate de fotografiat, va prezenta tehnici istorice de realizare
fotografii. Biblioteca clasică va oferi carte la raft, iar cea virtuală va
ţine informaţia la ordinea zilei.Spaţiul central, ca de altfel aproape
toate spaţiile obiectivului, va avea simeze pentru expoziţii
permanente. Acesta va fi şi nucleul comunicării utilizatorilor
centrului.
Casa va trebui să funcţioneze permanent, ca o uzină, să devină o
prezenţă emblematică a zonei şi fiecare utilizator să se simtă
acolo ca într-un cămin care îl protejează. Curtea, considerată ca
„un miracol” al acestei case, va putea fi folosită într-o varietate
mare de activităţi. Când nu va avea activitate „vie” în ea, va fi un
spaţiu de introspecţie, de relaxare şi de ofertă peisageră
liniştitoare. Când se va activa, în ea se vor putea efectua o
multitudine de activităţi: proiecţii de filme, cursuri în aer liber
preponderent umaniste (literatură, istorie, geografie, filozofie etc.),
cursuri de artă dramatică, ore de restaurare (ex. - modelaj lut),
pictură în peisaj cu tentă impresionistă, serbări, cor, horticultură,
jocuri în aer liber, spectacole ș.a.
În afară de amenajarea peisageră, curtea va putea fi cadrul de
expunere al operelor de artă sculpturale mici, în expoziţii
itinerante. Calcanele clădirilor adiacente curţii pot fi folosite cu
drămuire în fenomenul street art. Participanţii la acţiuni pot iniția
seria de „statui vivante”.
Activitatea înscrisă în grupa „C”, este foarte interesantă. Ea
presupune implicarea unui artist plastic, interesat deopotrivă de
artă, creaţie, istorie, psihologie, care va analiza obiectul de
arhitectură, mediul în care este implantat, amprenta timpului
aplicată asupra zonei, tendinţele de revitalizare ale lui, factorul
uman implicat ș.a.m.d. şi va crea, pe baza acestor constatări şi
analize, un ciclu de lucrări de artă care vor scrie povestea
„monumentului”, folosind un altfel de alfabet.
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INTENŢIA ESTE CA TOATE
ACTIVITĂŢILE SĂ
STIMULEZE CREATIVITATEA,
SĂ DESCHIDĂ ORIZONTURI,
SĂ FORMEZE UN MOD DE
GÂNDIRE COMPLEX ASUPRA
LUMII.

IMAGINI DIN DRONĂ 



Zona în care este amplasat imobilul este cea în care s-a născut
istoria acestui oraş, mai bine zis istoria industrială a acestui oraş.
Traseul canalului cu apă care spăla minereul necesar cuptoarelor
uzinei reşiţene a fost „firul” de-a lungul căruia s-a născut partea
civilă a oraşului, clădirile de locuinţe, micile magazine şi ateliere
meşteşugăreşti, aflate în umbra industriei reşiţene.
Propunem artistului plastic, ca „firul” acesta să fie cel pe care ar
putea să meargă în a rescrie în imagini plastice o altfel de istorie a
oraşului şi, mai ales, a zonei în care este amplasată clădirea Şcolii
Pittner.
Suntem obişnuiţi cu imaginile primelor construcţii industriale, care
respiră şi acum efort, o muncă foarte grea, o îndârjire fără
seamăn. Dar nu avem nicio imagine despre grădinile care
înfloreau în preajma canalului de apă, a copiilor care se bucurau
de strălucirea apei lui, de viaţa pe care acesta o întreţinea.
Canalul este acum acoperit în întregime (pavat), aproape nimeni
nu ştie că el a existat - a mai rămas doar gura lui de vărsare în
Râul Bârzava al oraşului, care este înscrisă ca un însemn în LMI.
Artistul plastic va fi un personaj aparte. Va atrage deopotrivă şi va
ţine la distanţă publicul, va activa şi va îndepărta iniţiative, va trăi
în spiritul unui timp trecut şi al unuia prezent, în final va reinventa
o nouă POVESTE a oraşului. Se va confunda cu noi.
Artistul va folosi şi curtea obiectivului, generoasă şi protejată
vizual, aflată într-o incintă de calcane vecine, o „prelungire” a
funcţiunilor interioare.
În principiu, ea se va amenaja ca spaţiu cultural şi peisager
deopotrivă. Va arăta ca o grădina în care se va expune artă
vizuală şi va fi deopotrivă şi spațiu de mini-spectacole, de predare
cursuri în aer liber, de recreaţie, proiecţie de filme.
Ideal ar fi să se poată interveni pe toate calcanele vecine, pentru o
cosmetizare a lor, dar pentru aceasta va trebui obţinut acceptul
tuturor vecinilor, act destul de dificil în ziua de azi.
 

24

ZONA ÎN CARE ESTE
AMPLASAT IMOBILUL ESTE
CEA ÎN CARE S-A NĂSCUT
ISTORIA ACESTUI ORAŞ, 
MAI BINE ZIS ISTORIA
INDUSTRIALĂ A ACESTUI
ORAŞ.

PLAN INCADRARE A1
LANDSCAPE PRELUNGIT
1300X594 



Am propus compartimentarea în trei secţiuni a curţii, prin pergole
şi jardiniere, am creat alveole pentru expunere elemente statuare
mici, amplasarea eventual a 2-3 gradene amovibile din lemn şi a
unor locuri de stat din mingi gonflabile, amenajarea unui loc de
scenă la sol, realizarea de alei din pietriş bordate cu piatră,
amplasarea câtorva bănci minimaliste, corpuri de iluminat solare,
coşuri de gunoi. Se va amenaja şi o platformă mică pentru
colectarea ecologică a gunoiului. Se va păstra copacul existent în
treimea din spate a curţii şi se vor peluza spaţiile rămase libere. În
ansamblu, se vor planta pe alocuri flori perene sau arboret jos.
Accesul în curtea imobilului se va face pe o alee din piatră cubică
de granit. În această zonă poate staţiona şi o maşină.
Incinta se va închide cu o poartă metalică.
Proiectul a trebuit scris foarte repede. Nu cred că a mai contat
pentru noi nici termenul, nici stavilele, important a fost scopul.
Mulţumesc tuturor celor implicaţi în întocmirea şi scrierea lui, şi
anume:
- arh. Marius Mozoru - activ, omniprezent, entuziast, acoperind
sectorul proiectare arhitectură şi coordonare specialități;
- arh. Pătrașcu Baba Cristina – proiectare;
- ing. Marin Marin - expert MCC, expert MLPAT - expertizare
rezistență;
- ing. Emanuel Maftei - proiectare rezistență;
- ing. Florin Lăcătușu - instalaţii electrice, sanitare, termice,
detecție incendii;
- ec. Emil Neiconi - secțiune devize;
- ing. Camelia Danciu - studiu geotehnic;
- biolog dr. Livia Bucşa - expertiză biologică a construcției;
- RαF „Europe Project Consulting” SRL - Roma Cristian - scriere
cerere finanțare;
- ist. Bianca Bulgaru - Proiecte Europene - Primăria Reșița;
- ec. Graţian Dobre - şef Proiecte Europene - Primăria Reșița;
- ec. Dorinel Hotnogu - consilier primar;
- jurist Szabo Andrei - partener partea română - manager
Euroland Banat;
- arh. Ioana Mihăiescu - specialist MCC - coordonare proiect.
În tot demersul, am avut sprijinul Primăriei Reşiţa, prin aportul
primarului, ing. Ioan Popa.
 
Şi iată că, în ritmul pașilor calmi pe caldarâm, acum, mă gândesc
că poate această baghetă magică chiar există...
Este suficient, cred eu, ca una dintre clădirile noastre emblematice
să îmbrace haină nouă, să renască, să devină din nou vie, pentru
ca prima undă să se creeze. Poate vom reuși!
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FAȚADA PRINCIPALĂ
EXISTENTĂ A2 
LANDSCAPE 1300 X 420



L O R E N Z O  Q U I N N

SCULPTURA ÎN SPAȚIUL PUBLIC

În momentul în care sculptura intră în spațiul comun, încetează să mai
fie proprietatea mea și devine a oamenilor

Categoric, vreau să vorbesc despre lucrurile despre care n-am avut curajul să discut în trecut, dar fără a trece
peste ceea ce am spus deja și în care mai cred - totul este despre a mă cunoaște prin opera mea - nu pe acel

Lorenzo pe care credeți că-l știți, dar și pe cealaltă identitate - artistul complet, omul complet.

L O R E N Z O  Q U I N N
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S C U L P T U R A  Î N  S P A Ț I U L  P U B L I C

Lorenzo este al cincilea fiu al cunoscutului
actor mexican-american Anthony Quinn.
Lorenzo Quinn s-a născut la data de 7 mai
1966, din a doua căsătorie a lui Anthony
Quinn, cu Iolanda Addolori, creatoare de
costume. Copilăria lui Lorenzo a însemnat o
pendulare între Statele Unite ale Americii și
Italia, iar tatăl său a avut o influență profundă
asupra sa, ca artist. În tinerețe, Lorenzo a
avut și câteva apariții ca actor – el a
interpretat rolul  pictorului suprarealist
Salvador Dali, din filmul cu același nume din
anul 1991, de exemplu. Dar nu foarte mult a
durat ca Lorenzo Quinn să își dea seama că
de fapt, adevarata sa chemare era sculptura.
În timp ce multe dintre sculpturile sale sunt
create mai întâi ca interpretări modeste ale
unor citate semnificative, ale unor fraze sau 

chiar ale propriilor sale poezii, altele cresc 
 organic pentru a fi realizate, până la urmă, ca
instalații publice monumentale.
Curatorul și criticul de artă Lucy Tyler spune
că „Arta în sfera publică este deținută în mod
colectiv. Simțim cu toții că avem o miză în
lucrare și poate aspirăm să o deținem. Oferită
așa cum este în locurile de joacă pentru adulți
din orașele noastre, adică parcurile și piețele,
locurile în care ne oprim pentru a reflecta și a
ne relaxa, arta din spațiile publice este a
noastră pentru a o împărți cu alții, chiar dacă
doar temporar”.
În acest sens, Lorenzo Quinn afirmă: „În
momentul în care sculptura intră în spațiul
comun, încetează să mai fie proprietatea mea
și devine a oamenilor”.
 

https://www.lorenzoquinn.com/wp-content/uploads/2013/09/Lorenzo-Quinn-Cat-2016.pdf

P E N T R U  M A I  M U L T E  I N F O R M A Ț I I  A C C E S A Ț I
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“Primăria Sighişoara a câştigat cel mai mare 

 proiect european din toată istoria oraşului: 9,3

milioane de lei pentru modernizarea şi extinderea

sistemului de iluminat public. Este cel mai mare

proiect cu atragere de fonduri europene pe care

Sighişoara  l-a avut până în prezent, atât din punct

de vedere al sumei atrase cât şi al adresabilităţii
lui, pentru întreaga comunitate. Mă bucur că
proiectul acesta la care lucrăm din anul 2017,

pentru obţinerea tuturor aprobărilor, primeşte

finanţare iar Sighişoara obţine aproape 2 milioane

de euro din fonduri europene. Toţi sighişorenii vor

beneficia în urma implementării acestui proiect 

 pentru că el prevede  modernizarea şi extinderea

sistemului de iluminat public din întreg oraşul. 

Sunt mai multe câştiguri pentru Sighişoara:

banii vin de la Uniunea Europeană, odată cu

implementare lui vom avea parte de iluminat

performant, în oraş controlat prin telegestiune,

emisiile de carbon vor scădea şi se vor reduce

şi costurile cu iluminatul public, un lucru benefic

mai ales în această perioadă. Am început

documentarea şi scrierea acestui proiect în

anul 2017, împreună cu domnul viceprimar Toth

Tivadar şi  o echipă din Primăria Sighişoara,

colegi cărora le mulţumesc. Proiectul a fost

depus în anul 2018 şi acum după această
aşteptare avem confirmarea câştigării lui”, a
arătat Ovidiu Mălăncrăvean.

SIGHIŞOARA - ILUMINATĂ LED

COMENTARII
arh.  Dor in BOILĂ

asupra arhitectur i i  contemporane
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Municipiul  Sighişoara

va f i  i luminat LED în

urma unei  investiţ i i  în

valoare de 9,3

mil ioane de lei ,

obţ inută  prin cel  mai

mare proiect

european din istoria

oraşului ,  a anunţat

primarul  Ovidiu

Mă lăncrăvean.

ȘTIRE AGERPRES



Investiţia presupune amplasarea a 2.453 de corpuri de iluminat LED pe străzile din municipiu,
montarea a 140 de stâlpi metalici, înlocuirea a 5 km de reţea electrică de iluminat public şi alte
componente ale reţelei.  Prin acest proiect, toate becurile stradale din reţeaua oraşului vor fi înlocuite
cu lămpi tip LED de 94 W, care vor fi administrate prin telegestiune, şi vor fi montate 10 ansambluri
fotovoltaice.  Finanţarea pentru Proiectul de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public
din municipiul Sighişoara a fost atrasă prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa
Prioritară 3. -  AGERPRES.
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ORADEA A FOST DECLARATĂ STAŢIUNE
TURISTICĂ DE INTERES NAŢIONAL

Oradea a devenit  primul

oraş  mare din România

care a obţ inut statutul  de

staţ iune turistică  de

interes naţ ional ,  pentru

zona sa centrală  numită
Zona Turistică  Centrul

Istoric –  Coridorul  Crişul

Repede.

ȘTIRE AGERPRES

“Obţinerea statului de oraş turistic ne confirmă
direcţia de dezvoltare pe care mergem de cel

puţin zece ani în reabilitarea clădirilor de

patrimoniu şi punerea în valoare a resursei

geotermale, dar ne creează şi condiţii pentru a

accesa finanţări în viitor pe acest domeniu”, a
declarat primarul municipiului Oradea, Ilie
Bolojan.
După doi ani de demersuri ale municipalităţii
orădene, zona centrală a fost declarată joi, prin
Hotărâre de Guvern, staţiune turistică de interes
naţional la propunerea Ministerului Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri. Acest areal
cuprinde tot centrul istoric, resursele cu apă
geotermală şi malurile Crişului Repede, estimată
la 20% din suprafaţa oraşului.

“Este o premieră naţională deoarece niciun alt

oraş mare din ţară nu are delimitată o zonă de

acest gen în interiorul lui şi care să fie declarată
staţiune de interes naţional. Există localităţi mai

mici care sunt declarate astfel de staţiuni, dar

niciun oraş mare nu are o asemenea suprafaţă
declarată”, a declarat directorul Asociaţiei
pentru Promovarea Turismului în Oradea şi
Regiune (APTOR), Mihai Jurcă.
Potrivit primarului Ilie Bolojan, obiectivul primăriei
este ca industria care se bazează pe turism să
se dezvolte în oraş în aşa fel încât acest motor
turistic să contribuie mai mult la economia
oraşului Oradea. 
 



“Pentru asta ne bazăm pe două componente

ale acestei creşteri: una este turismul care se

bazează pe partea de patrimoniu local,

arhitectură, centru istoric, respectiv pe turismul

de tip balnear care se bazează pe resursa de

apă geotermală şi pe capacităţile pe care le

are oraşul, împreună cu staţiunile Băile Felix şi

1 Mai. Pentru că Oradea are un centru istoric,

cu clădiri de patrimoniu valoroase, am

acţionat pentru reabilitarea şi pentru punerea

în valoare a acestor clădiri”, a precizat
primarul.
Practic, din anul 2010, primăria lucrează,
printr-un program multianual, la reabilitarea
imobilelor de patrimoniu, a Cetăţii Oradea,
pentru amenajarea zonei turistice pietonale,
dar şi pentru a crea funcţiuni comerciale în
aceste clădiri sau spaţii deschise. Pe lângă
numeroasele palate puse în valoare, cum ar fi
Palatul Vulturul Negru, primarul a amintit că se
lucrează la proiecte unice în ţară precum
Muzeul Art Nouveau în Casa Darvas-La Roche,
aproape finalizat sau Muzeul masoneriei.

Pe partea de geotermalism, obiectivul
municipalităţii a fost de a creşte capacităţile
oraşului de a livra servicii, precum Aquaparcul
Nymphaea, susţinerea dezvoltării de hoteluri, spaţii
de cazare, având în lucru, în prezent, un nou
aquaparc, proiectul Grădina termală Ioşia.
În opinia lui Mihai Jurcă, înfiinţarea staţiunii în
mijlocul oraşului creează premisele pentru zona
publică şi cea privată să poată accesa fonduri
nerambursabile sau guvernamentale pentru a
dezvolta turismul şi va ajuta, mai mult, la
promovarea destinaţiei, atât pe plan naţional, cât
şi internaţional.
Prin hotărâre de guvern, joi au mai fost declarate
staţiuni turistice de interes naţional localităţile
Tăşnad (din judeţul Satu Mare), Lacu Sărat (din
Brăila) şi Zona Turistică Borlova – Muntele Mic
(comuna Turnu Ruieni, din Caraş-Severin). La fel,
pentru exploatarea potenţialului turistic au fost
atestate ca staţiuni turistice de interes local
localităţile Tăuţii Măgherăuş (jud. Maramureş),
Vama (jud. Satu Mare), Ocnele Mari (jud. Vâlcea),
Peştişani (jud. Gorj), Jucu (jud. Cluj). 
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Consil iul  Judeţean Maramureş  a

propus Comisiei  Europene mai

multe variante de susţ inere a

micilor producători  locali  ş i  a

turismului  local  în cadrul

strategiei  publice “De la fermă
la furculiţă”,  potrivit  unui

comunicat de presă  remis de

vicepreşedintele Consil iului

Judeţean Maramureş ,  Doru

Dăncuş .

CJ MARAMUREŞ - VARIANTE DE
SUSŢINERE A MICILOR FERMIERI

Comisia Europeană urmează să publice strategia care ar putea cuprinde şi o parte din răspunsurile

oferite de Consiliul Judeţean, se menţionează în comunicat.



„«De la fermă la furculiţă» trebuie să aibă în
vedere stimularea şi facilitarea formării
exploataţiilor agricole privat-familiale
comerciale de tip european prin restrângerea
treptată a exploataţiilor agricole de subzistenţă,
păstrând modul tradiţional de a produce
produsele agroalimentare. Trebuie să se
urmărească, totodată, promovarea cu
precădere a acelor produse agroalimentare
care sunt produse într-un mod autentic,
tradiţional şi ecologic, dar şi identificarea şi
recunoaşterea acelor produse tradiţionale care
au o valoare nutriţională deosebită. Se
recomandă restrângerea zonelor rurale
defavorizate şi a sărăciei rurale severe, iar
strategia ‘De la fermă la furculiţă’ trebuie să
lupte şi împotriva muncii precare”, a declarat
Doru Dăncuş.
O altă propunere a vizat încurajarea formării
ecomuzeelor, respectiv o formă de asociere şi
organizare a comunităţilor locale bazată pe
dezvoltare durabilă, dar şi stabilirea unor reţele
specifice de desfacere la nivel european a
produselor tradiţionale, ecologice şi biologice.
Vicepreşedintele CJ a arătat că este importantă
şi obţinerea sprijinului financiar maxim acordat
de UE pentru fermierii bio printr-o fundamentare
economică corespunzătoare, elaborarea unui
sistem coerent de subvenţionare a producţiei
bio şi în special a procesării bio pentru
obţinerea de valoare adaugată pe filiera
produselor şi analiza şi îmbunătăţirea
cunoştinţelor în inspectarea şi certificarea
produselor bio din UE.
Acesta a precizat că sunt necesare organizarea
şi controlul sistematic pe toată filiera produselor
bio “De la fermă la furculiţă”, dar şi înfiinţarea
unui institut european de cercetări în domeniul
biotehnologiei şi ingineriei genetice în
agricultură, zootehnie, industria alimentară,
respectiv crearea staţiunilor de cercetări
agricole zonale.

Totodată, pentru a nu pierde irecuperabil
material biologic valoros din diverse state
membre, se impun conservarea şi înmulţirea
soiurilor şi raselor autohtone, dar şi modernizarea
şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază
care influenţează în mod direct dezvoltarea
activităţilor sociale, culturale şi economice. De
asemenea, se propun crearea de oportunităţi
ocupaţionale, dar şi conectarea satelor
producătoare de hrană bio cu oraşele, prin
stabilirea unor reţele de desfacere specifice.
“În perioada crizei sanitare şi economice cauzată
de COVID-19, producătorii locali din Maramureş
s-au angajat cu toate forţele să ajute judeţul,
oferind spre consum alimente sănătoase,
proaspete şi ecologice. Consiliul Judeţean
Maramureş a cerut Comisiei Europene să
prioritizeze nevoile lanţului scurt alimentar din
zonele rurale şi să ofere sprijin în promovarea
produselor agroalimentare sustenabile şi
autentice prin înfiinţarea unor linii de desfacere
atât la nivel local, cât şi naţional şi european. În
numele instituţiei judeţene, am răspuns consultării
lansate de Comisia Europeană pe strategia ‘De la
fermă la furculiţă’, încă din 16 martie, când criza
cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2
acapara toată Europa. Iată că, azi, apelul nostru
pentru sprijin este mai potrivit şi mai urgent ca
oricând”, a subliniat Doru Dăncuş.
Vicepreşedintele CJ susţine că producătorii
agricoli din judeţ pot asigura o parte din hrana
necesară locuitorilor în caz de necesitate.
“Gospodarii şi micii fermieri ai Maramureşului pot
hrăni locuitorii judeţului şi nu numai, evitând
cozile şi înghesuiala, asigurând o alimentaţie
echilibrată, cu nutrienţi bogaţi şi sănătoşi. În
curând, Comisia va publica Strategia ‘De la fermă
la furculiţă’, care sperăm să reflecte situaţia şi
realitatea locală, atât în vreme de criză, cât şi
post pandemie”, a declarat Doru Dăncuş.
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„Parcul Botanic nu a avut niciodată u sistem de
iluminare, ceea ce l-a făcut mai puţin accesibil după
anumite ore. Am reuşit să obţinem finanţare pe
fonduri europene şi pentru acest proiect în valoare
totală de 3.830.000 de lei. Vor fi montaţi 219 stâlpi
pe o întindere de 3.400 de metri liniari, de-a lungul
aleilor din parc. Sistemul va asigura siguranţa
pietonilor, fiind primul sistem de iluminat dirijat din
Centrul de management al traficului, ca un început
pentru ceea ce vom face ulterior, în conceptul de
smart-city”, a afirmat primarul municipiului Timişoara,
Nicolae Robu.
Contractul proiectului de finanţare a fost semnat, pe
8 mai, de primarul Nicolae Robu şi de directorul
general al Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR)
Vest, Sorin Maxim. “Investiţia presupune realizarea
unui sistem de iluminat public de calitate, inteligent,
în Parcul Botanic din Timişoara, prin amplasarea de
corpuri de iluminat cu tehnologie LED, precum şi
implementarea unui sistem de telegestiune, care
permite controlul de la distanţă. Valoarea totală a
proiectului este de 3.820.000 lei, din care 3.713.599
lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Perioada de
implementare este de 24 de luni”, a afirmat Sorin
Maxim.
Municipalitatea a contractat, până în prezent, 19
proiecte în cadrul Axei prioritare 3 a Regio POR
2014-2020, cu o valoare totală de 17 milioane de
euro, valoarea financiară nerambursabilă solicitată 

fiind de circa 10 milioane de euro. Municipiul
Timişoara a semnat pe această axă 18 contracte
de finanţare, care prevăd reabilitarea termică a
unui număr de 69 de blocuri. “Sunt proiecte în
valoare totală de 17.000.000 de euro, din care
9.540.000 de euro reprezintă finanţare
nerambursabilă. Acestora li se adaugă proiectul
vizând iluminarea Parcului Botanic”, a detaliat
Maxim.
Parcul Botanic din Timişoara, denumit şi Grădina
Botanică, este gândit ca un parc dendrologic şi a
fost înfiinţat în perioada 1986-1990 de către
arhitectul Silvia Grumeza. A urmat plantarea a
peste 1.650 de specii de plante de provenienţă
diversă de la parcuri din ţară, colecţii particulare şi
schimburi internaţionale de seminţe. În 1995 a fost
pentru prima dată declarat rezervaţie ştiinţifică, cu
scopul de a proteja flora locală şi exotică.
Parcul are utilitate ştiinţifică, didactică, educativă
şi recreativă, pe timp de vară fiind scena unor
activităţi de artă. Suprafaţa de 10 ha a parcului a
fost împărţită pe mai multe sectoare, respectiv
sectorul Flora ornamentală cu subsectorul Colecţia
de trandafiri; sectorul Flora şi vegetaţia României
cu subsectorul Flora Banatului; sectorul Flora
regiunii mediteraneene; sectorul Flora Americii; a
Asiei cu subsectorul Grădina japoneză, sectorul
Sistematica plantelor, Flora medicinală şi sectorul
Flora tropicală.
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PARCUL BOTANIC DIN CENTRUL TIMIŞOAREI VA FI ILUMINAT PENTRU PRIMA DATĂ

Parcul  Botanic din centrul

Timişoarei  va f i  i luminat

electric,  pentru prima dată  de

la înfi inţarea sa,  în urmă  cu

peste 30 de ani ,  printr-un

proiect cu f inanţare

europeană ,  în  valoare totală  de

aproape 4.000.000 de lei ,

perioada de implementare

fi ind de 24 de luni.

ȘTIRE AGERPRES
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CAPODOPERE ALE ARHITECTURII CONTEMPORANE

 
Catedrala Coventry este atât un monument celebru al arhitecturii secolului XX, cât și un exemplu
de relaționare a modernului cu ruinele alăturate ale Catedralei Sf. Mihail, vechi de 500 de ani.
Sfințită în mai 1962, Catedrala din Coventry a devenit rapid un simbol popular al reconcilierii în
Marea Britanie postbelică. Designul arh. Spence îmbină ruinele rămase din vechea biserică Sf.
Mihail cu structura modernă, folosind pereți din calcar roșietic, coloane zvelte, tavane minim
boltite și numeroase mari deschideri cu vitralii. 
Îmbinarea creativă a construcției bisericii moderne cu ruinele medievale a dus la un spațiu sacru
integrat, în care vizitatorii și închinătorii pot experimenta unirea trecutului cu prezentul.

BISERICA SFÂNTULUI MIHAIL –
Complexul Catedralei Coventry

Concentrându-se pe lucrările
secolului al XX-lea, programul „Să
le Păstrăm Moderne”al Fundației
americane „Getty” premiază
proiectele atașate clădirilor cu
semnificație arhitecturală și
culturală specifică secolului trecut,
finanțând conservarea și utilizarea
lor durabilă. Granturile se
concentrează pe crearea de
Planuri de gestionare a
conservării, care să ghideze
politicile de întreținere și
conservare pe termen lung,
investigarea detaliată a condițiilor
de construcție, inclusiv testarea și
analiza materialelor moderne.
 

COMENTARIU: Acest parc dendrologic este singurul parc de acest gen realizat în perioada
contemporană în România. În marile orașe ale țării există însă numeroase asemenea parcuri realizate
în perioada medievală  (mai ales pe baza unor foste grădini private, ale micilor vile sau palate
nobiliare), apoi în perioada modernă – amenajări de grădini publice, devenite în timp chiar mici grădini
botanice.
În Sibiu avem o asemenea grădină, fostă a unei vile dinafara intramuros-ului (pe bulev. Victoriei), azi în
proprietatea Mitropoliei Ardealului, apoi există parcurile adiacente fostelor ziduri de fortificație ale
orașului medieval – zone verzi amenajate în șanțurile și fostele raveline ale cetății. Dar cel mai mare și
complex Parc al Sibiului este zona verde dezvoltată de-a lungul pârâului Trinkbach, pe cca 5 km., care
începe aproape din centrul nou al orașului sub numele de SubArini, și se continuă spre satul Rășinari
sub numele de Valea Aurie.
Zona SubArini a început să fie amenajată și dirijată încă de la mijlocul sec. XIX, devenind un mare Parc
Dendrologic, azi extrem de utilizat de către locuitorii marilor cartiere de blocuri.

Selecție și comentarii – arh. Dorin Boilă.
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În 1962, un complet de judecători a sfidat
așteptările și a acordat proiectarea Primăriei
din Boston societății nou înființate a
arh.Gerhard Kallmann, Michael McKinnell și
Edward Knowles - pentru a realiza construcția
într-o viziune îndrăzneață de arhitectură
brutalistă.
Relativ austeră, cu fațada sa din beton
aparent, Primăria Boston oferă mai multe
gesturi arhitecturale jucăușe, dar într-un sistem
ordonat prin structura stâlpilor lamelari - 

biroul primarului pare că sfidează gravitația,
ieșind peste zona principală de acces; trei
galerii de denticuli mai proeminenți la
cornișe, ca o sugestie din arhitectura
clasicizantă.
Această referință privește multitudinea de
clădiri municipale inspirate din neoclasicismul
cu citate „grecești” și subliniază intenția
arhitecților de a introduce un tip nou de reper
iconic în peisajul civic al Bostonului.

PRIMĂRIA ORAȘULUI
BOSTON
Kallmann, McKinnell, &
Knowles. 1968. Boston,
Massachusetts. S.U.A.
 
Boston - City Hall Plaza.
© Naquib
Hossain/Dotproduct
Photography

De remarcat, pe de altă parte, funcționalitatea multivalentă a spațiilor publice de la

nivelul străzii/pieței, care a fost concepută genial ca să permită restructurări repetate

ale spațiilor parter-mezanin-etaj-1, într-o concepție foarte avansată asupra conexiunilor

interior-exterior la clădirile publice.

Arh. Dorin Boilă
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Când Japonia se pregătea să găzduiască
primele Jocuri Olimpice din Asia, la începutul
anilor '60, statul a comandat unui virtual
câștigător al premiului Pritzker, arhitect Kenzo
Tange, să construiască o piesă-pivot pentru
eveniment.
Tehnologia de ultimă generație și ingineria
precisă, urmând scurgerea eforturilor
structurale la acest Stadion Național Yoyogi,
împreună cu linia fluentă a acoperișului, au

introdus un nou modernism în Japonia,
evocând constant grația și atemporalitatea
arhitecturii tradiționale japoneze.
Cu forma sa amintind de o cochilie rotită,
Stadionul Național Yoyogi a devenit un
exemplu de prim ordin al stilului metabolist din
Japonia, o mișcare  postbelică japoneză care
a dezvoltat arhitectura ca un organism viu și
în evoluție.

STADIONUL NAȚIONAL YOYOGI

O prețioasă referință
asupra importanței

arhitecturii în domeniul

dotărilor olimpice, chiar în

acest an, când Japonia s-a

pregătit, din nou,

exemplar pentru o

Olimpiadă de Vară!

SEMINARUL SF. PETRU
– ARHIDIOCEZA
CATOLICĂ DIN
GLASGOW 
 
Andy MacMillan and Isi
Metzstein (Studioul de
arhitectură Gillespie,
Kidd & Coia), 1966,
Glasgow, Scoția,
MAREA BRITANIE.
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Proiectat pentru Arhiepiscopia Catolică din
Glasgow, Seminarul Sf. Petru a fost recunoscut
instantaneu pentru utilizarea neobișnuit de
„brutalistă” a betonului, monolit și prefabricat,
care s-a constituit ca un adevărat omagiu
modern adus formelor religioase tradiționale -
claustru, capelă, refector și chilii.
Arhitecții Andy MacMillan și Isi Metzstein au
câștigat Medalia Regală de aur a „Institutului
Regal al Arhitecților Britanici” pentru 

Arhitectură și au deținut cel mai înalt grad de
reprezentativitate în Scoția pentru
conceperea unei inedite reinventări a spațiilor
religioase tradiționale.
Cu toate acestea, după numai 14 ani de
utilizare, acest Colegiu de pregătire pentru
preoți a fost închis, iar gradul de deteriorare
au pus situl pe lista celor mai periclitate
repere culturale a Fondului Mondial al
Monumentelor în 2008. 

PRICE TOWER ARTS CENTER 
Frank Lloyd Wright. 1965. 
Bartlesville, Oklahoma. S.U.A.
 
Price Tower. Photo: Jessica Lamirand,
CC BY-NC-SA 2.0

Singurul zgârie-nori construit al influentului
arhitect Frank Lloyd Wright se remarcă în
peisajul de prerie din Bartlesville, Oklahoma.
Turnul PRICE își ridică cele 19 etaje spre
înălțime și rămâne element principal în silueta
modestă a orașului.
Pentru spațiile interioare, Wright a conceput
un mix de birouri, magazine și locuințe, care
generează venituri din închirieri rezidențiale și
comerciale.
Aranjamentul a funcționat, iar clădirea a
rămas în uz așa cum a fost proiectată, iar în
1981 a fost achiziționată de „Phillips
Petroleum”.

Geniul arhitectului american se manifestă și în concepția acestui volum vertical, care, pe

lângă evitarea clasicului paralelipiped, aduce elansarea în plan a fiecărui nivel, pe

patternuri triunghiulare, și care contribuie, prin iterație verticală, și la rezalite inedite

acuzate prin detașare volumetrică, textură și culoare! 

Arh. Dorin Boilă



Clădirile Bauhaus din Dessau, proiectate în 1925 de arh. Walter Gropius, constituie un reper
iconic al mișcării moderne: o structură elegantă din oțel, beton și sticlă, concepută pentru a
adăposti cea mai avansată Școală de artă și arhitectură a vremii. Clădirea este atât o
declarație clară a esteticii arhitecturale vizionare a lui Gropius, cât și o realizare remarcabilă a
echipei celor mai influenți artiști, arhitecți și designeri ai secolului XX, care au servit ca mentori
în Facultatea Bauhaus. 

Proiectat pentru Jocurile Olimpice din 1960
de la Roma, Stadionul Flaminio este una
dintre cele mai celebrate clădiri ale lui Pier
Luigi Nervi. Nervi a fost un arhitect și inginer
prolific, care a explorat limitele betonului
armat cu inovații tehnologice îndrăznețe și
concepte expresive. 
 
Realizând o arenă pentru 45.000 de
spectatori, Nervi a reușit o performanță de
inginerie structurală remarcabilă pentru
epocă - transformarea betonului în forme
care sfidează gravitația. O operă a unui
creator complex, care a utilizat cunoștințele
de inginer în spiritul unui arhitect genial.
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DOCUMENTARE, TRADUCERE ȘI PREZENTARE – ARH. DORIN BOILĂ.

Walter Gropius. 1925.

Dessau, GERMANIA.

© Bauhaus Dessau

Foundation, Photograph:

Yvonne Tenschert, 2011

 
Din acest an – pe lista

monumentelor UNESCO.

STADIONUL FLAMINIO
Pier Luigi Nervi. 1960. Roma, ITALIA.
External view of Stadio Flaminio, 1960.
Photo: Oscar Savio. Courtesy Pier Luigi
Nervi Project Association, Brussels
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