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DRACULA BABY
POVESTEA INCREDIBILĂ A UNEI ARHITECTE ROMÂNCE

FEBRUARIE 2021, SEMNAL 1

Plecată în Statele
Unite de aproape
40 de ani şi
devenită, după ce
s-a măritat, Ilana
Holloway, aceasta
a fost la un pas de
deportare, dar a
ajuns până la
urmă un arhitect
de succes.

ILEANA GĂVOZDEA

DE LA FEMEIE DE SERVICIU, A
AJUNS SĂ CONSTRUIASCĂ
ZGÂRIE-NORI ÎN NEW YORK

SURSA: AS.RO

ÎNȘIRÂND MĂRGELE
POVESTIRI ALE UNUI PUIUȚ DE DRACULA EMIGRANT

"Am fugit în 1983, fără să cunosc pe nimeni. Soțul meu de
la vremea respectivă avea un prieten care era șofer de taxi
în New York. Am plecat cu 50 de dolari, fără să vorbesc
limba engleză. Am stat doi ani și jumătate ilegal în New
York. M-au pus în deportare. Știți de ce mi-au respins
cererea de azil politic?
Rușii n-au venit la Olimpiada aia (n.a - Jocurile Olimpice de
la Los Angeles din 1984), iar România a fost singura țară
europeană din Est care a participat la Olimpiadă. Mi-au
respins cererea spunând: «No! România respectă drepturile
omului, e singura țară care a întors spatele rușilor». Așa miau respins cererea de azil politic și m-au pus în deportare.
Lucram ca femeie de serviciu într-un salon de manichiură.
Mi-am luat câteva minute libere și am bătut la ușă de la
ambasadă la ambasadă să văd dacă vreo țară mă
primește. Mergând pe stradă, erau mulți homeless people
(n.a - oameni ai străzii), erau drogați. Mă uitam pe stradă și
spuneam: «Drogatul ăsta care doarme pe stradă e mai
vrednic să trăiască în țara asta decât mine?»
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CASA ALBĂ CU ACCENT GALBEN ȘI
GARD VERDE ESTE CASA MASCOTAS,
CONSTRUITĂ DE ILANA HOLLOWAY

NIMENI N-A VRUT
SĂ MĂ PRIMEASCĂ,
CU EXCEPȚIA
ITALIEI.

Mi-au spus că dacă am 500 de dolari și dacă am un bilet
de zbor până în Italia, îmi dau o hârtie cu care să cer azil.
Cine-mi dădea mie 500 de dolari, când eu munceam ca
femeie de serviciu 6 zile pe săptămână, 11 ore pe zi și
câștigam 75 de dolari pe lună? Aveam 75 de cenți pe zi
pentru mâncare. Slăbisem, pierdusem vreo 20 de
kilograme. Eram de 28 de ani și arătam ca o fetiță de 13
ani. O clientă m-a întrebat la un moment dat care e
problema mea. Îi arăt hârtia de deportare, iar pe spatele
hârtiei era ceva tipărit în roșu. Mă uit mai bine și văd că
scria că am dreptul să fac apel. Clienta aceea era o irladeză
foarte bogată, avea și ea hârtie de emigrare. Și-a sunat
avocata și m-a ajutat.
Am avut foarte mare succes. Povestea e foarte ciudată. În
America, a fost o criză economică îngrozitoare la începutul
anilor '90. Economia a fost îngrozitoare. În New York, primii
care au dispărut au fost arhitecții, pentru că nu mai erau
bani pentru construcții. Au fost zeci de mii de arhitecți
care și-au pierdut serviciul în anii '90. Eu sunt foarte
muncitoare. Să fi fost noroc? În toată situația asta
economică proastă, am avut șansa vieții mele și am fost
promovată. Am început cu design de interior. În Statele
Unite, 99% din arhitecți sunt bărbați.
De exemplu, un zgârie-nori din Times Square e construit
de mine. Documentele de construcție și organizarea cu
toți inginerii au fost făcute de mine. Am construit un spital
în Long Island City. Cariera a fost foarte bună, iar în tot
acest timp am cunoscut mii de oameni. Inițial, eu am avut
numele soțului, Ștefănescu. Toată lumea mă întreba: «De
unde ești?», iar toți îmi spuneau «Dracula Baby». Clienții
spuneau «Where is the Dracula Baby?». Îmi mai spuneau
«The Bulldog»", a spus Ileana Găvozdea.

În fundal, zgârie-norul
cu zig-zag este clădirea
Times Square Tower,
construită de Ilana.

Ileana Găvozdea are o poveste de film, tocmai de
aceea a ales să lanseze şi o autobiografie,
denumită "Înșirând mărgele - Povestiri ale unui
Puiuț de Dracula emigrant", pe care o puteți
descărca AICI.
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ARHITECTURA 6
BIENALA DE ARHITECTURĂ

/ EDIȚIA 2021

FEBRUARIE 2021, SEMNAL 2

Avem plăcerea să vă invităm la
evenimentul [Arhitectura.6].

Bienala de arhitectură Arhitectura.6
este un program cultural, finanțat din
timbrul de arhitectură, care prezintă
cele mai bune proiecte de arhitectură
realizate în ultimii doi ani de arhitecții
județelor Brașov, Covasna, Harghita,
Mureș, Sibiu și Vâlcea.
Expoziția va fi itinerată la Sibiu în
perioada 01-07 martie 2021 și va fi
amplasată în Piața Mare. în fața
Muzeului Samuel Von Brukenthal.
Evenimentul central al Arhitectura.6
este expoziția de arhitectură și
premierea lucrărilor selectate de un
juriu format din personalități
recunoscute, atât din mediul nostru
profesional, cât și din afara acestuia.

Arhitectura.6 continuă seria edițiilor de Bienale teritoriale organizate în trecut, dezvoltând un format
integrat pentru cele trei filiale teritoriale OAR. Formatul evenimentului propune îmbogățirea și
consolidarea expoziției concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției concurs într-o serie de
evenimente menite să promoveze importanța arhitecturii și să consolideze rolul arhitectului în
comunitate.
Scopul evenimentului este, așadar, promovarea arhitecturii de calitate și generarea de discuții critice
despre arhitectura recent construită.
Dorim ca evenimentul să devină prilejul deschiderii acestor discuții către publicul larg și să catalizeze
promovarea breslei arhitecților în societate.
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PREAMBUL LA
130
DE BALURI
De arh. Mircea ȚIBULEAC

Au trecut 130 de ani de când s-a n

ă scut

la un bal. Sper c

ă

nu-

și

închipuie nimeni c

ă

breasla din

ț ine tot într-un bal. Au fost vremuri de toate felurile ș i, când o s ă citi ț i istoria Societ ăț ii
Arhitec ț ilor scris ă de colegul nostru Alexandru PANAITESCU dup ă o documentare temeinic ă , ve ț i
vedea prin câte transform ă ri a trecut.
La 110 ani din coasta „ Evei” (Uniunea) s-a n ă scut „ Adam” (Ordinul).
1891 o

În iulie anul acesta, se împlinesc 20 de ani de când cu mare entuziasm, dup

ț

personal am asistat la gesta ia acestei idei, s-a n

„ f ă t”,

ă scut

ă

vreo cinci ani în care

ORDINUL. Pe parcursul dezvolt

ă rii

acestui

ș i mai aduce aminte, el a figurat sub numele de Registrul Arhitec ț ilor în care se
înscriseser ă circa 1300 de arhitec ț i. La sfâr ș it, în 2001 pe 14-16 iulie, s-a produs. A ap ă rut Ordinul
pe lume ș i mul ț i dintre noi, cu entuziasmul care se cite ș te pe chipurile noastre în pozele de mai
sus, am plecat în teritoriu s ă construim filiale „ cet ăț ii de ap ă rare” împotriva ignoran ț ei ș i
cine î

atacurilor inculturii. O vreme, ca orice lucru nou, am stârnit interes în jur. Ajunsesem chiar la

ț

performan a de mult uitat
profesa decent

„ EVA”

avem onorarii de referin

ș i cu fruntea sus.
p ă r ă sit ă ș i parc ă uitat ă

ță

cu care, de bine de r

ă u,

puteam tr

ăi și

ă lumea, inclusiv de membrii s ă i care, în intervalul
2001-2004, ajunsese la circa 70 de membri pl ă titori de cotiza ț ii, simbolice cum erau în acei ani.
Minunea f ă cea ca „ Eva” s ă supravie ț uiasc ă ș ocului moral ș i material, iar ș ansa îi surâde. Se
instituie Taxa Timbrului de Arhitectur ă , iar adev ă rata binecuvântare a fost legea 8/2006.
a r

ă mas

ă să

de toat
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Poza poate fi
descarcat ă
AICI

Ș i-a

ș i a început o coexisten ță cu n ă b ă d ă i
împreun ă cu „ Adam” care se f ă cea din ce în ce
mai mare pe m ă sur ă ce industria diplomelor de
arhitect a luat avânt, sco ț ând pe band ă tineri
arhitec ț i care, la rândul lor, se trezesc arunca ță în
vâltoarea vie ț ii, „ lupii tineri” cum i-am numit eu ș i
am sup ă rat tare pe un coleg tân ă r ș i plin de
încredere în for ț ele sale care a crescut ș i a
crescut, ajungând prea repede ș i f ă r ă merit mult
prea sus înainte ca experien ț a s ă -i dea
în ț elepciunea necesar ă pentru a purta cu cinste
haina func ț iei dobândite.
revenit

Cum a dobândit-o? Este alt subiect, mult prea
delicat ca s

ă -l

discut

ăm și să

ne întrist

ăm

acum. A

existat un moment, cum vedem aici în imagine, în

ă suci ș i împleti i ț ele existen ț ei
noastre cu mai mult ă dib ă cie, altruism ș i aplecare
spre nevoile marii mase de arhitec ț i, „ p ă lma ș ii” de
rând care trudesc ș i se zbat, unii dintre ei chiar cu
mult entuziasm înc ă , ca s ă pun ă în practic ă
experien ț a celor 5-6 ani de studiu. Din p ă cate
mult prea mul ț i aleg s ă plece sau s ă se orienteze
spre alt ă îndeletnicire. De exemplu, aflasem de
curând c ă doar jum ă tate din cei care ob ț in
diploma de arhitect de interior mai profeseaz ă .
Peste pu ț in timp mi se încheie al treilea mandat în
Comisia Na ț ional ă de Disciplin ă , experien ță care
mi-a ar ă tat un trist adev ă r.
care puteam r

Suntem la un moment aniversar

ș i,

de regul

ă,

ă rile
ă lucite, de victorii ș i premii. Eu îmi doresc
totu ș i s ă r ă mânem lucizi, s ă consider ă m c ă
momentul acesta poate s ă fie un prilej ș i de
analiz ă deta ș at ă a cum st ă m în profesie ș i,
mai ales, s ă facem s ă trecem ș i la ni ș te
m ă suri concrete care ar da ș ansa a cât mai
multor arhitec ț i s ă - ș i practice profesia cu
demnitate f ă r ă s ă mai recurg ă la tot felul de
scheme dubioase de a- ș i câ ș tiga existen ț a.
Pentru c ă nu m ă pot dezice de aceste opinii
ș i pentru c ă fiind optimist din fire, m ă
gândesc c ă se poate s ă nise întâmple ș i mai
r ă u, am decis s ă scotocesc prin arhiva de
imagini ș i documente, s ă m ă ajut ș i de
internet, ș i s ă redactez o retrospectiv ă a
balurilor la care am participat, cu o singur ă
excep ț ie, începând cu trecerea în secolul al
XXI-lea. S ă urm ă rim în continuare, cu acest
prilej, cum s-au comportat la bal „ Eva” ș i
„ Adam”.
cu acest prilej ne amintim de realiz
str
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INFO 1 | PARTEA 1

130 DE BALURI
De arh. Mircea ȚIBULEAC

ț

ț

În 26 februarie 1891, din ini iativa a 24 arhitec i

Ţ ILOR
Or ă scu,

români, se constituie SOCIETATEA ARHITEC
ROMÂNI – SAR. Al
primul pre

ș edinte

ă turi

de arh. Alexandru

al SAR, membrii fondatori ai noii

ăţ i au fost arhitec ț ii Carol Beni ş , Mihail
Capu ţ ineanu, George Duca, Alexandru S ă vulescu,
societ

Ion Socolescu, M. Maimarolu, George Mandrea, Ion
Mincu, Grigore Cerchez, St. Ciocârlan, Nicolae
Cerchez, Toma Socolescu, Grigore C

ă linescu,

N.

Stravolca, F. Montaureanu, Felix Xenopol, Nicolae
Gabrielescu, George Sterian, I. Constantinescu, P.
Petricu, R. Nedelescu, F. Thyr
De fapt, nu aceasta este

şi

ș tirea

C. Stravolca.
pe care vreau s

ă

o

ă rt ăș esc cu voi, cititorii buletinului nostru, nici
ă se împlinesc 130 de ani de la constituirea
nucleului unei organiza ț ii care a trecut prin multe
st ă ri ș i situa ț ii extreme. Le surprinde exemplar ș i
împ

faptul c

bine documentat colegul nostru Alexandru
PANAITESCU într-un articol excelent intitulat

„ Scurt

istoric al organiz

ă rii

profesionale a

ț

arhitec ilor din România”. Un exemplu, sugestiv

ș i modul în care a luat na ș tere
organiza ț ia actual ă din care unii arhitec ț ii români
fac parte ș i care este continuarea de drept a
societ ăț ii care s-a n ă scut acum 130 de ani, citez:
este însu

„ 1952, noiembrie, 13 - În baza articolului VII din
Hot ă rârea Comitetului Central al PMR ș i Consiliului
de Mini ș tri al RPR (HCM nr. 2447/ 1952), « cu
privire la construc ț ia ș i reconstruc ț ia ora ș elor ș i
organizarea activit ăț ii în domeniul arhitecturii » a
fost organizat ă UNIUNEA ARHITEC Ţ ILOR din
Republica Popular ă Român ă , «ţ inând seama de
necesitatea unei organiza ţ ii de crea ţ ie a

RETROSPECTIVĂ

2000-2012

ţ

arhitec ilor, [...], pentru a ajuta la ridicarea
nivelului ideologic, a m

ă iestriei

lor artistice

şi

a

ş tin ţ elor tehnice, spre a putea da o
contribu ţ ie cât mai mare la opera de construire a
socialismului » . Totodat ă o publica ț ie nou ă ,
ARHITECTURA RPR, î ș i începe apari ț ia ca « organ al
Uniunii Arhitec ț ilor din RPR ș i al Comitetului de
Stat pentru Arhitectur ă ș i Construc ț ii (CSAC) al
Consiliului de Mini ș tri » . Aceasta va ap ă rea într-un
format mare, tip ă rit ă pe o hârtie de bun ă calitate,
dar ini ţ ial cu o grafic ă extrem de sobr ă . Uniunea
Arhitec ţ ilor din RPR devine o organiza ț ie în
sistemul institu ț iilor subordonate regimului
comunist ș i este finan ț at ă din fonduri de stat. Este
înfiin ţ at ă Casa Arhitectului ș i biblioteca UA.
Pentru sediul UA, al Casei Arhitectului ș i al
redac ț iei revistei Arhitectura RPR, înc ă de la
înfiin ţ are lor, autorit ăţ ile le atribuie imobilul fost al
cuno

Jockey Club din Strada Episcopiei 9”.

ță
AICI .

Cu siguran
istorie

Ș tirea ,

nu o s

ă

ț

regreta i dac

ă

ț

citi i întreaga

ă s ă rb ă torim

mai exact,

scopul

ă

aniversare printr-o retrospectiv

împreun

aceast

ă

meu este s

ă

mai mult în imagini a ultimelor baluri, începând cu
anul 2000.

S ă înceap ă evocarea!

„Scopul meu este să
sărbătorim împreună
această aniversare printr-o
retrospectivă mai mult în
imagini a ultimelor baluri,
începând cu anul 2000”
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2000 - BUCUREȘTI
Ca s

ă

nu intru în atmosfera a ceea ce s-a

întâmplat cu mai bine de dou
s

ă vă

ă

decenii în urm

ă,

o

descriu cum am perceput eu primele baluri la

și

care am participat

pe care le-am petrecut la

ă cut ă , intim ă ș i
relaxant ă . Num ă rul participan ț ilor era mult mai mic
decât la cele de dup ă 2001.
Ap ă ruse „ Adam” care, cu for ț a ș i întinderea sa pe
tot cuprinsul ță rii, mobiliza mult mai mul ț i arhitec ț i
decât „ Eva”. De pild ă , îmi aduc aminte de balul
din 1998 care s-a ț inut tot la Casa Assan ș i unde lam rev ă zut cu mare bucurie ș i emo ț ie pe dl
profesor Ascanio DAMIAN, pe care, din p ă cate, nu
Casa Assan. Atmosfera era pl

SÂMBĂTĂ, 28 FEBRUARIE

Nu cred c ă eram singurul de acolo care îl
invidia pe Alecu, cu toate c ă , dac ă stau
bine s ă m ă gândesc, erau ș i sunt înc ă
multe alte motive pentru care un arhitect
ar putea s ă -l invidieze.
M ă opresc aici cu amintirile din anii 90 ș i
revin în 2000 la Casa Assan.

l-am avut la atelier, dar cu care am petrecut ore
minunate în sala de sport, jucând badminton,
împreun

ă

cu C

ă lin

IRIMESCU

și

Se dansa mult, deoarece mânc
bufet tip suedez

ș i,

Florin MACHEDON.

ă rurile

se serveau la

mai ales, muzica nu te l

stai prea mult la pove

ă sa s ă

ș ti.

De remarcat este intrarea din spate, mult
mai spectaculoas ă decât cea dinspre
Pia ț a Lahovari ș i rotonda de sticl ă unde
era amplasat pianul în jurul c ă ruia ne
adunam s ă -l ascult ă m pe Jonny sau pe
Harry cântând în surdin ă .

În compania lui Johnny R

Ă DUCANU

cântând la

pian, am în memorie o imagine care m

ă urm ă re ș te
ț

din seara când mi s-a schimbat percep ia despre
Alecu BELDIMAN, pe care îl

ș tiam

numai de la

ș edin ț ele de la Uniune drept o persoan ă foarte
sobr ă . Nu era, de fapt, a ș a ș i am avut o cu totul
alt ă p ă rere dup ă ce l-am v ă zut dansând pe muzic ă
de jazz cu tân ă ra ș i plina de via ță la acea vreme
Maia MORGENSTERN.
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Îmi permit o opinie personal ă legat ă de
atmosfera creat ă în edi ț ia din 2000 fa ță
de 1998, pe care au schimbat-o, nu ș tiu
dac ă în r ă u sau în bine, instala ț iile ș i
schelele de aluminiu destinate mont ă rii
unor corpuri de iluminat ș i aparaturi,
tehnologii noi care înlesneau
transmiterea în direct pe internet a
evenimentului. De notat este ș i o alt ă
noutate, gra ț ie noilor solu ț ii tehnice de
secol XXI, prin videofon am avut
posibilitatea de a chefui împreun ă cu
colegii de breasl ă de pe alte meleaguri.

Casa Assan, declarat
construit

ă

ă

monument istoric, a fost

între anii 1906 -1914, în stil neoclasic

francez, dup

ă

planurile celebrului arhitect Ion D.

Berindei. Asem

ă n ă rile

cu Palatul Cantacuzino de

pe Calea Victoriei (Muzeul George Enescu), oper
a aceluia

şi

ă

arhitect, sunt evidente. Casa a

ţ

apar inut lui Basile (Bazil) G. Assan, fiul
industria

ş ului

Gheorghe (George) Assan,

ţ ara noastr ă .
împreun ă cu

proprietarul primei mori cu aburi din
Inginerul Bazil Assan, mo
fratele s

ău

ş tenitor

al unei averi consistente, a fost primul

român care a ajuns la Polul Nord
f

ă cut

o c

ă l ă torie

şi

primul care a

în jurul lumii. Primul automobil

înmatriculat în Bucure

ş ti

ţ

a apar inut lui Bazil

Assan, un personaj de-a dreptul fascinat al

ş itului de secol XIX ş i începutului de secol XX.
Dup ă na ţ ionalizare, Casa Assan a intrat în
patrimoniul Academiei Române. Aceast ă bijuterie
arhitectonic ă a capitalei noastre a avut noroc în
compara ţ ie cu alte cl ă diri care au apar ţ inut
familiilor bogate ale Bucure ş tiului. S ă lile decorate
cu vitralii ş i picturi ale artistului Octav B ă ncil ă ,
mobilierul din lemn masiv tapi ţ at cu piele de
Cordoba ş i m ă tase, oglinzile, aplicele ş i
candelabrele elegante s-au p ă strat pân ă ast ă zi.
sfâr

C ă utând prin arhiva foto, am descoperit
imagini ș i din 1997. Ilustrez articolul ș i cu
ele, fiindc ă sunt sugestive pentru
atmosfera balurilor de la Casa Assan.

11

Directorul delegat din partea UAR al balului din

bal este un semn bun, pentru îns

2000 a fost colegul Barbu VLAD, secondat de

locurilor

Mariana CELAC

și

Paul DROGEANU. Cel din urm

semna un text intitulat

ț

Arhitec ilor”, inclus

ț

pute i citi

AICI

ă

„ Scrisoare

ă

de Balul

în Caietul de Bal, pe care-l

ă n ă to ș irea

ș i locuirilor pe care le iubim.
Dorindu-v ă un Bal Fericit, r ă mân al
dumneavoastr ă presupus servitor, Paul
DROGEANU”.

în întregime:

„ Indiferent de felul de locuire urban ă , rural ă ori de
mahala, s ă rb ă toarea a fost ș i a r ă mas prilejul prin
excelen ță de legitimare, preponderent prin
mijloace ale societ ăț ii civile, a identit ăț ilor de
grup, prin liberul consum al valorilor. „ Mersul la
Bal” ș i pe la baluri de tot felul (ale boierilor mari ș i
mici, ale burghezilor, ale me ș te ș ugarilor, ale
marinei, ale medicilor etc.) a fost o minunat ă
practic ă de umanizare a spa ț iilor importante sau
doar legitime ale ora ș ului autentic, ocazie de
deschidere a caselor marilor familii, azi ale
edificiilor publice, spre un consum al lor festiv,
adic

ă

ș i superlativ, aduc ă tor
tr ă irea urban ă ”

unanim, liber

plus de valoare în

de un

Concluzia pe care Alexandru BELDIMAN,
pre

ș edinte

înc

ă

la acea vreme din prim

ă vara

anului 2000, o trage la finalul textului, inclus

ș i el
„ Din

în Caietul de Bal a fost:
punerea cap la cap a evenimentelor mai

sus descrise, s-a n

ă scut

în februarie 1992

ț

ț

Balul Arhitec ilor, ca semn a unei dorin e de
normalitate. Ne doream
normalitatea, c

înc

ă

ne dorim

societatea româneasc

ă

se

ă cate, cred c ă înc ă se va afla în
convalescen ță , dup ă teribila boal ă care s-a
afl

ă ș i,

ă ci

și

din p

chemat comunism.
Vreau s

ă

cred c

ă

ț

la 10 ani câ i au trecut din

decembrie 1989, am intrat în ultima faz

ț și

acestei convalescen e

ț

a

sper ca Balul

Arhitec ilor din acest an s
acestei schimb

ă

ă

fie semnul bun al

ă ri”.

Numai Alecu credea acest lucru, în munca pe
care am depus-o în

ș edin ț ele

de consiliu

ț

UAR. Înainte de anul 2000, cu to ii am sperat
c

ă

preg

ă tind

o lege bun

ă

a exercit

ă rii

profesiei de arhitect, vom atrage
normalitatea în sânul profesiei

„ Dac ă practica festiv ă este o afirmare a valorilor
vie ț ii ce neag ă orice înseamn ă boal ă ș i moarte,
atunci în ț elegem noi mai bine zicala româneasc ă
« Ori la bal, ori la spital! » . În ora ș ul grav îmboln ă vit
care e metropola Bucure ș tilor, organizarea unui

și

în afara ei.

Una am gândit și am sperat și altceva vedem
după 20 de ani că se întâmplă!
Link foto: https://we.tl/t-9O33Wr47Wc
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ă rememorare cu marea p ă rere de
r ă u c ă trebuie s ă cer scuze celor care urm ă resc
în ș iruirea pove ș tilor mele despre Balul Arhitec ț ilor
fiindc ă fac acest salt în timp peste trei ani, pentru
care pur ș i simplu nu am g ă sit nici un material
Pornesc aceast

documentar în arhiva proprie.
Ne afl

ăm

ț

ă direa

în ale c

ă rei

saloane s-au

ș i se vor mai petrece în anii care au
înc ă multe edi ț ii ale balului. Era pe 5 martie

petrecut
urmat

2004, la aniversarea a 113 ani de la fondarea
Societ

ăț ii

ț

Arhitec ilor Români.

obiceiul s

ă

port cu mine aparate de filmate

ș i nici telefoanele inteligente
ap ă ruser ă , a ș a c ă iat ă m ă aflu în situa ț ia

sau fotografiat
nu

de a nu putea ilustra acest episod cu
imagini.
Obiceiul de a înregistra l-am dobândit pe

ț

ș i,

nesim ite

mai ales, odat

ă

cu

ț

perfec ionarea aparaturii digitale. El a
devenit, din p

cu povestea tot în incinta Cercului Militar

Na ional, cl

În primii ani ai secolului XXI, nu aveam

dac

ă

o s

ă

m

ă cate,

ă

un viciu de care nu

mai pot debarasa, a

șa

ș tiu

cum

ș it s ă fac cu fumatul, de care nu mai
depind ș i îmi permit s ă fumez seara o ț igar ă
în lini ș te la balcon, semn c ă s-a încheiat
ziua ș i m ă relaxez în vederea somnului care
urmeaz ă .
Arhiva personal ă ș i, implicit, cea a UAR are
un mare câ ș tig în urma viciului meu, necazul
mare este c ă , începând cu 2015, so ț ia mea a
renun ț at s ă m ă mai înso ț easc ă la Bal din
aceast ă cauz ă , deoarece era nevoit ă s ă
r ă mân ă mai tot timpul singur ă .
am reu

În lipsa imaginilor foto-video, acest episod
are posibilitatea ca, dând click AICI, s

ț

vizualiza i materialele tip

ă rite

ă

cu ocazia

ț

și

acestui bal: invita ie, pliant, caiet de bal
câteva mostre din c
arhitectur

ă

ă r ț ile

po

ș tale

de

marca SIMETRIA.

ț ă bdarea sau
ă rca ț i materialele,

Pentru cei care nu ave i r
curiozitatea s

ă

desc

voi

selecta câteva citate din textele care sunt
cuprinse în pliant.

Anul 2004 și istoria arhitecților români în
cifre rotunde
De conf. dr. arh. Gabriela Tabacu
„ Înc ă la 1831, Regulamentele Organice
prev ă d, pentru prima oar ă în înv ăță mântul
românesc, studiul arhitecturii, se împlinesc
îns

ă,

iat

ă,

anul acesta, 130 de ani de când

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza semneaz

« Regulamentul

pentru organizarea serviciului

Corpului de Arhitectur
Civile

»,

o prim

ă

ă

ă

allu Bastimenteloru

ț

luare în considera ie

și

încercare de organizare a corpului profesiei

ț

ș

spre a (re)înfiin a imediat apoi, la Bucure ti,
prin decretul domnesc publicat la 14

«Ș coala
ș i Arhitectur ă» .

noiembrie 1864,
de Mine

ț ș i Ș osele,

de Pon i
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ă , de fapt, prima ș coal ă de arhitectur ă a fost
creat ă de Societatea Arhitec ț ilor Români în
toamna anului 1892, sus ț inut ă fiind de fondurile
acestui for vreme de 5 ani, func ț ionând cu ș coala
particular ă ș i sco ț ând chiar o prim ă promo ț ie de
« conductori de lucr ă ri » , în 2004 se împlinesc 100
de ani de la înfiin ț area, în toamna anului 1904, a
Ș colii Superioare de Arhitectur ă , institu ț ie de
înv ăță mânt superior de stat, independent ă ,
dedicat ă înv ăță mântului de arhitectur ă . Cu o
singur ă întrerupere de trei ani (între 1915 ș i 1918, în
vederea Primului R ă zboi Mondial) aceasta avea s ă
func ț ioneze, mai mult sau mai pu ț in de sine
st ă t ă tor, a ș a cum bine ș tim, pân ă ast ă zi.
Primul s ă u director, în mod paradoxal, nu va fi un
Dac

arhitect, ci un inginer - Ermil Pangrati. Acesta va
conduce

ș coala

cu dragoste enorm

profesia de arhitect, pân

ș

ă

ă

pentru

în septembrie 1931, când

ț

ț

ă turi

de care lucrase timp de 27 de

ani la întemeierea unui înv

românesc de

ă sura nevoilor unei tinere na ț iuni
în plin elan de des ă vâr ș ire”.
Gabriela Tabacu continu ă documentata sa
expunere privind istoria arhitec ț ilor români ș i cu
siguran ță v ă sf ă tuiesc s ă desc ă rca ț i fotocopia
pliantului ca s ă citi ț i integral textul. În continuare
arhitectur

ă

ăță mânt

pe m

voi cita ultimul paragraf:

„ Dac ă

« Arhitectura » apare la Bucure ș ti în
ianuarie 1906, « sub auspiciile morale ș i materiale
ale Societ ăț ii Centrale a Arhitec ț ilor Români » ,
promi ț ând cu solemnitate « expunerea în imagini a
activit ăț ii neîntrerupte a corpului de profesioni ș ti
grupa ț i în aceast ă societate, cari ș i-au propus a
alimenta cu ardoare, conscien ț i a s ă vâr ș i astfel ș i
o scump ă îndatorire de buni cet ăț eni » , la 12
revista

octombrie 2004 se vor împlini 60 de ani de când
fusese terminat de imprimat ultimul s

ău

num

ăr

antecomunist. Acesta era dedicat cu
impresionant

ă

naivitate viitorului arhitecturii unei

Românii socotite înc
num

ă r,

alc

ă tuit

ă

libere. Redactorul acestui

ț

ă zboi, a fost
vechi ș i fidel

brav, în condi ii de r

arhitectul Victor Smigelschi - un
colaborator al revistei”.

De dr. Adrian-Silvan Ionescu
„ …Balul

ț

Arhitec ilor e un bal select. Practic,

orice bal ar trebui s

ă

primeasc

ă

ș

acela i

ă cate, prea pu ț ine se
ă caracterizare. Prin
eforturile noastre de a impune un stil ș i o
etichet ă , poate rigid ă pentru unii dintre
participan ț i, Balul Arhitec ț ilor este unul
dintre cele selecte ș i elitiste.
Edi ț ia din 2003 a Balului a avut o mul ț ime de
atrac ț ii ș i a adunat o numeroas ă asisten ță .
O parad ă a modelelor militare din veacul XIX
ș i XX a animat seara…
O alt ă parad ă , aceea a toaletelor de
rigoare, a avut loc pu ț in mai târziu. În ea sau aliniat to ț i cei elegan ț i sau care se
considerau a fi elegan ț i. Din p ă cate, au
predominat persoanele care aveau o p ă rere
mult prea bun ă despre ț inuta aleas ă ș i
despre elegan ț a cu care o purtau, p ă rere
total nefondat ă ș i care a pus mari probleme
comisiei de jurizare, în momentul acord ă rii
premiilor reprezentate de lucr ă ri de art ă
plastic ă sau fotografii executate de
arhitec ț i. Ca dovad ă , premiul I nu a putut fi
decernat. Din toat ă asisten ț a, simpatica ș i
inspirata arhitect ă Cristina Gociman a fost
distins ă cu premiul al II-lea, pentru ș icul
acordului de pene ș i texturi rafinate…
Cu aceast ă ocazie s-a eviden ț iat faptul c ă
lumea contemporan ă nu mai d ă aten ț ie (sau
nu mai cunoa ș te) în ț elesul formulei «ț inut ă
de rigoare » specificat ă pe invita ț ie”.
M ă întreb ce p ă rere a avut domnul Adriancalificativ. Dar, din p

pot mândri cu aceast

î i va pierde via a într-un accident stupid, deplâns
de to i cei al

Un bal select

Silvan Ionescu despre acest subiect în
noaptea balului din 2012 de la Snagov, bal
pe care eu l-am denumit în episodul
respectiv Disco-Bal.
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Două baluri - aceeași casă
De dr. Adrian-Silvan Ionescu
„ Ia ș i

1841. Prima zi a anului. Sau, mai corect,

prima zi a noului an. Ger de înghea

ță

pietrele. La palatal domnesc e mare

ț

anima ie. Ferestrele sunt luminate briliant.

ș

Cale tile sosesc una dup

ă

alta

și

trag la

peron. Pe capre, vizitii în livrele cu galoane.

ă turi de ei, este coco ț at ș i câte un
arn ă ut must ă cios, cu fustanela alb ă ,
chepchen muiat în fir de aur ș i brâul plin de
pistoale ș i iatagane (mai mult pentru a
Uneori, al

impresiona decât a le folosi). Cu un salt vioi
(înviorat

și

de la frigul de afar

ă)

se repede

ș
ș ș i o deschide, cu o
ă ciune, pentru a l ă sa s ă coboare câte
un boier velit, cu islic ș i giubea îmbl ă nit ă ,
urmat de so ț ie ș i de duducu ț ele scoase
pentru prima dat ă în lume.
Mama ș i fiicele sunt îmbr ă cate în rochii albe,
de sear ă , dup ă ultimul jurnal, contrazicând
oarecum conservatorismul so ț ului ș i
p ă rintelui lor....
A ș a se petrecea în vechime!
Acum avem Balul Arhitec ț ilor, la fel de
elegant, la fel de rafinat, la fel de vesel. Ș i
la u a cale tii
plec

prezidat tot de un Sturdzesc.

De stârpie
domneasc

ă,

arh.

Ș erban Sturdza,
pre ș edintele
Ordinului

ț

Arhitec ilor, duce
mai departe

ș

mo tenirea familiei

și
Cum ne-am obi

ș nuit

ț

primii ani de dup

ă

creând un arc peste

deja, fiecare Bal al

Arhitec ilor a avut o tem

ă,

timp. Dou

asta se întâmpla în

reluarea sa. O s

cadrul acestei retrospective c

ă

ă

ț

tradi ia balurilor,

ș

ț

baluri,

aceea i cas

vede i în

în ultima decad

ă

a

ț

ă ne închid ă în
case, balul propriu-zis nu numai c ă avea o tem ă ,
ea se dezvolta, se dezb ă tea ș i uneori se l ă sa cu
declara ț ii c ă tre guvernan ț ii zilei, care urmau s ă se
schimbe, vorba ceea: „ Guvernan ț ii trec,
declara ț iile r ă mân”. R ă mân, r ă mân, dar ce folos?
existen ei, înainte ca pandemia s

Cum spuneam în episodul precedent, nici pentru
acest eveniment nu am avut imagini, urmând s

ă

ă

ă!

Doar

ț

loca ia s-a
schimbat: nu se mai
desf

ăș oar ă

în

palatul princiar din

ș

Ia ii Moldovei, ci în

ș

Bucure tii Valahiei
Mari, în gura
Lipscanilor, în
Palatul C.E.C..”

folosesc documentele de la bal din arhiva mea (le
g

ă si ț i

pe toate

AICI ).
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O posibilă obârșie a Balului Arhitecților

Au spus c

ă

sunt de

ț

stânga, dar pu ini s-au

De arh. Peter Derer

ț

jertfit pentru mul ime.

„ Se spune c ă obiceiul balului, precum cel de
ast ă zi, s-ar fi n ă scut din gâlceava arhitectului

Au ascultat de cei care
cu

pl

ă teau,

uitând adesea

Domnul Dumnezeu.......

de restul, jertfindu-i.

Și așa

Astfel unul, ca s

ș

a fost. Urma ii arhitectonului s-au dovedit

ă i. Î ș i
ț

egalii S

închipuie o lume nou

ț

ă să

nu par

ă

retarda i sau împietri i în proiect. Au scris o alt
Biblie la Atena

și

izbuteasc

ă

au scornit legi proprii. Despre

« Filmitas, utilitas, venustas » ori « La proportion
doree » , « Ornament ist Verbrechen » sau despre
« Less is more » . Au inventat materiale la care El
nici nu visase. S-au dat cu puterea s ă aib ă locuri
mari, mult ă piatr ă , ș i mai mul ț i lucr ă tori pentru
piramidele pe care le imaginau cu compasul ș i
echerul.

form

ă

ă

ă

piramida în

de catedral

ă ș i-

a zidit femeia între

ț

pere i. Pentru altul,
mai bine zis alta, s-a
cur

ăț at

locul din

ș

mijlocul ora ului s
ridice o piramid
numit

ă

ă

ă

Casa Poporului.

(Ea vrând apoi, drept
r

ă splat ă , s ă

fie

pârgarul urbei). Al treilea, venit de peste
m

ă ri,

a inventat o dumnezea, Banca,

ă l ț ate pân ă la cer.
ă bojul n-are loc pentru atâtea crest ă turi
câ ț i arhitectoni fac piramide ș i-apoi se
închinându-i piramide în
R

odihnesc asemenea Domnului, ori se
distreaz

ă

la baluri precum cel de fa

ță .”

La coadă pentru o carte poștală
De arh. Mariana Celac
„ Congresul
preg

ă tire

ț

mondial al arhitec ilor e în

la Istanbul.....

Putem scrie oare pe cartoanele care vor
merge la Istanbul c

ă

ț

ele sunt de-acum parte

ț

a unei tradi ii? Tradi iile sunt f
nimeni nu
înc
f

ș tie

a l

reapar
dup

ă

Când

ă sa

ă

secrete,

tocmai bine cum se nasc,de se

ă p ăț âneaz ă s ă

ără

ă pturi

o vorb

ț

vie uiasc

ă

în urm

ă,

de ce dispar

ă și

de te miri de unde

și

ș

cum reu esc s

ă

din te miri ce

eclipse îndelungate.......

și

ș

ț

de ce apari ia unei noi serii este

a teptat

ă?

ț

Ce con in faptele care intr

ț

tradi ie -atât de diferit

și

ă

în

atât de captivant

de cele care dispar la fel de repede cum au
ap

Și

ă rut?

ce vom mai duce, pe lâng

ap

ă rute

ă cărți

ș

po tale,

ț

cu sus inerea firmei

CARPATCEMENT, la Istanbul, la marele
bazaar al arhitecturilor din iulie anul
acesta?”
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ț

A fost un bal de care îmi amintesc cu re inut

ă cere, ca s ă nu spun,
nepl ă cere. Nu m ă refer
pl

ă

de fapt, cu mare
neap

ă rat

la eveniment, în

sine, ci la perioada care a urmat ajungând cu
efecte negative pân

ă

ast

ă zi,

în momentul în care

scriu aceste rânduri. Cu îndrept

ăț it ă

dezam

ă gire

ș i, mai ales, dup ă alegerile
OAR din 2018, c ă ale ș ii no ș tri nu se diferen ț iaz ă cu
nimic de „ str ă luci ț ii” no ș tri politicieni. Dup ă alegeri
uit ă de promisiuni, uit ă de speran ț ele celor care iau ales ș i- ș i urm ă resc cu orice pre ț numai agenda
personal ă pentru care au candidat. Nu se feresc s ă
încalce normele de bun sim ț ș i, mai ales, etica ș i
onoarea, pe vremuri însu ș iri umane superioare.
constat, pe an ce trece

Codul deontologic, al profesiei noastre, le este

ă in, l ă sându-i respectarea în seama „ c ăț eilor”,
naivii lor aleg ă tori cu speran ț ele în ș elate!
str

17

SIBIU -2007
Anul 2007 marcheaz

ă

o premier

pentru Sibiu în mod special

ș i,

ă

pentru România,

nu în ultimul rând,

ț

pentru Uniunea Arhitec ilor din România care, în
parteneriat cu OAR, a organizat pentru prima dat

ț

Balul Arhitec ilor în afara Bucure

ș tiului.

Noi, Sucursala UAR Sibiu, ne mai mândrim cu înc
dou

ă

ă

ă

premiere care au urmat acestui mare

ă ce în 2011 am reconstituit
aceast ă structur ă teritorial ă a UAR la pu ț in timp
am organizat o tab ă r ă de pictur ă în satul Vale ș i
am inaugurat g ă zduirea întâlnirilor pe care
pre ș edintele UAR le are anual cu pre ș edin ț ii
eveniment. Dup

structurilor teritoriale.
Trecând la relat

ă rile

propriu-zise, voi spicui din

ț

ț

informa iile pe care le de in ceea ce mi se pare
mie mai relevant pentru acel moment unic în felul
s

ă u.

Vom selecta câteva imagini, vom ata

șa și

video care vor spune ele însele, mai mult decât alt
mijloc ar putea s
care s-a desf

ă

o fac

ă,

despre atmosfera în

ăș urat evenimentul. Eu o s ă intervin
ș te comentarii subiective despre

pe alocuri cu ni

cum am perceput eu momentul. Fiecare dintre voi,
participant sau nu, va avea dreptul la propria sa
opinie. Cred îns

ă că

ț

Arhitec ilor, împreun

ț

ț

to i ve i fi de acord c

ă

ț

și

ă r ă mân ă

ț

mai în elep i, ar trebui s
s

ă

devenim sau s

ă

în continuare

important al breslei noastre,

moment de coeziune care, dac

ț

Balul

cu evenimentele conexe

care îl înso esc, trebuie s
un moment unic

ă

ă -l

ă

am fi cât de cât

multiplic

ăm

încercând

redevenim o comunitate mai

ă , mai empatic ă , l ă sând deoparte meschina
pozi ț ie de orgoliu dus pân ă la absurd. Urm ă resc
de 25 de ani fenomenul ș i îmi asum motivat ș i pe
deplin responsabilitatea acestor afirma ț ii.
unit

Evenimentul de gală, desfășurat la Sibiu, a fost
precedat de dezbateri publice pe tema protejării
patrimoniului istoric, architectural și cultural al
Sibiului, Sinaiei și Roșiei Montane. Tot cu această
ocazie, Consiliul Național al Ordinului Arhitecților
din România (OAR) a dezbătut, în cadrul unei sesiuni,
și problematica includerii centrului istoric al Sibiului
pe Lista patrimoniului mondial UNESCO. Invitat la
acest punct a fost dl prof.dr.arh. Paul NIEDERMAIER
– membru corespondent al Academiei Române,
director la acea vreme al Institutului de Cercetări
Socio-Umane al Academiei Române, Filiala Sibiu.

Balul Arhitecților 2007, din ziua de 3
martie, manifestare culturală de
tradiție în domeniul arhitecturii, a reunit
membri cunoscuți din domeniu și
reprezentanți ai autorităților centrale,
printre care ministrul Adrian Iorgulescu
și Sergiu Nistor, comisarul
guvernamental pentru „Sibiu -2007".
„Organizarea la Sibiu a Balului
Arhitecților 2007 și a discuțiilor publice
de interes larg care însoțesc
evenimentul contribuie la consolidarea
funcțiunii de centru cultural a burgului
transilvănean. Manifestarea organizată
de breasla arhitecților în Capitala
Culturală Europeană 2007 onorează
atât Sibiul, cât și Ministerul Culturii și
Cultelor, care s-a îngrijit îndeaproape
de patrimoniul arhitectural al orașului",
a declarat Sergiu Nistor, într-un
comunicat remis News365.
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Gazda noastr
fost Prim
lâng

ă

ă ria

ă,

în prima parte a evenimentului, a

Municipiului Sibiu. Prin urmare, pe

cei doi pre

ș edin ț i

ț

organiza ii, prof.dr.arh.

Ș erban

respectiv arh.

ai principalelor noastre

Ș tefan

ș nuia

și

STURDZA (OAR), cel care ne-

a urat petrecere frumoas
cum obi

LUNGU (UAR)

ă

într-o scurt

de fiecare dat

ă,

ă

cuvântare,

a fost profesorul

Klaus JOHANNIS, primar al Sibiului la acea vreme.
De la Palatul Elisabeta a fost trimis un mesaj

ț
ă Principesa Margareta
a României al c ă rui con ț inut îl pute ț i citi AICI .
Între invita ț ii îmbr ă ca ț i de gal ă , asisten ț a nu a
putut s ă treac ă cu vederea postura marcant ă a
semnat de Alte a Sa Regal

profesorului dr. Adrian-Silvan IONESCU, director al
institutului de Istoria Artei. Colegii no

ș tri,

care

ș nuiesc s ă fie prezen ț i la baluri, î ș i aduc aminte
cu siguran ță de minunatele parade ale costumelor
de epoc ă pe care organizatorul evenimentelor din
obi

anii de început al secolului nostru, arh. Cornel
TALO

Ș,

le organiza împreun

ă

cu distinsul profesor.

La Sibiu s-a întâmplat acest lucru care cred c
mai durat pân

ă

la balul din anul urm

ă tor

ă

a

de la

Cluj.
Din

holul mare al prim

ă riei,
ț

unde s-a desf

ăș urat

prima parte a balului cu to ii ne-am mutat la

ț

câ iva pa

și

dep

ă rtare

în marele salon cu tavan

ă ratul
contribu ț ie la

glisant al Hotelului Împ
c

ă

nu am nicio

desf

ăș ur ă rii

celei de-a II-a p

ț

mul umit de aceast
prilejul s

ă

rev

ăd

ă

Romanilor. Cu toate
stabilirea locului

ă r ț i,

am fost foarte

decizie, deoarece mi-a dat

acest salon, el fiind obiectul

principal al activit

ăț ii

mele în perioada 1986-1989.

În acel interval, împreun

ă

cu echipa din atelierul

arhitectului Cornel POPA din Bra
intens la amenajarea

și

ș ov,

am muncit

ridicarea gradului de

confort al hotelului.

ă profesional ă a fost cu adev ă rat
una important ă , fiindc ă în acea etap ă
comandamentul s ă pt ă mânal de pe ș antier era
Victoria noastr

condus de secretarul de partid pe municipiul Sibiu,
iar toate materialele de calitate la care eram

ț

nevoi i s

ă

apel

ăm

nu puteau fi accesate, pentru c

ă

totul pleca la export sau la Casa Poporului. Am
avut noroc c

ă

lucram la OJT

și

puteam s

ă

apelez

ț
acele vremuri, erau cotate ca valut ă forte, adic ă
ț ig ă ri ș i cafea. Cu sprijinul lor reu ș eam s ă ob ț inem
aprob ă ri speciale pentru marmur ă , gresie, faian ță ,
lân ă , alam ă etc.

la mijloace de convingere neconven ionale care, în
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Ă DUCANU ș i Harry TAVITIAN,
obi ș nui ț ii no ș tri oaspe ț i ai balurilor pân ă în 2008,
ne f ă ceau s ă ne sim ț im cu to ț ii iar ăș i studen ț i, pe
mine m ă bântuiau în plus amintirile celor trei ani
petrecu ț i pe ș antierul acestui hotel cu tradi ț ie de
la 1555 când, în prima sa etap ă a existen ț ei, s-a
numit „ La Steaua Albastr ă ”.
Ce este foarte important ș i de re ț inut este
aceast ă interesant ă coinciden ță :
În 1891, anul în care lua fiin ță Societatea
Arhitec ț ilor Români, se va decide demolarea
vechiului edificiu ş i înlocuirea acestuia cu unul
modern care s ă se alinieze la cerin ţ ele vremii.
Noua cl ă dire va fi inaugurat ă în 7 septembrie 1895,
fiind construit ă vizavi de vechea loca ț ie.
În timp ce Johnny R

Restul pozelor

AICI .
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2008 - CLUJ
Este balul la care apar împreun

ă,

în deschiderea

ț

ă
ț
singur ă persoan ă , v ă aduc aminte c ă Ș erban
STURDZA a fost la un moment dat pre ș edinte al
ambelor organiza ț ii, dar dup ă demisia lui a urmat
la cârma UAR dl profesor Ș tefan LUNGU care, în
deschiderea balului de la Cluj, a afirmat c ă : „ Este
bine c ă ne-am n ă scut la bal, pentru c ă lucrul
acesta înseamn ă c ă organiza ț ia noastr ă
profesional ă se na ș te dintr-o bucurie, este f ă cut ă
lui, reprezentan ii de vârf ai celor dou

ț

organiza ii. În 2002 ei erau reprezenta i printr-o

din solidaritate!”
La acea vreme, sincer s

ă

ă iam
caracterizeaz ă ca

fiu, înc

ă

mai tr

cu

ă solidaritatea ne
breasl ă . În anii care au urmat, iluzia s-a destr ă mat
pic cu pic, ajungând s ă -mi fie ru ș ine de naivitatea
de care am dat dovad ă în 2001 când am plecat cu
entuziasm ș i elan s ă pun bazele unei filiale
iluzia c

teritoriale.
M

ă

ă
retrospectiv ă

opresc aici cu tristele amintiri, pentru c

scopul articolului este s

ă

fac o

a

momentelor de bucurie, cum afirma dl profesor

ț

LUNGU. În continuare, înso it de imaginile din acea
sear

ă

de 8 martie 2008, voi reproduce textul unui

articol ap

ă rut

în Monitorul de Cluj:

ț

Ordinul Arhitec ilor din România (OAR), filiala

ț

Transilvania, va lansa cu ocazia Balului Arhitec ilor,
care se va desf

ăș ura

sâmb

ătă

seara la Teatrul

ț

Na ional din Cluj-Napoca, o hart

ă

a celor mai

ț

importante atrac ii arhitecturale din Cluj-Napoca.

ț

ă diri istorice,
ora ș . Nu mai pu ț in

Harta cuprinde o selec ie a unor cl
str

ă zi

sau zone de agrement din

de 71 de obiective sunt marcate pe acest
document, printre care Biserica Sfântul Mihail sau
Palatul Banffy. Acestea sunt grupate cronologic,
începând cu secolul XIX-XX, perioada interbelic

ă,

anii 60-’80, anii ’90. Printre cele mai noi

ț

amplasamente selectate de arhitec i se num
Casa Tranzit sau Turnul Pompierilor.
sugestie de vizitare, o form
arhitectur

ă

ă

ferm

ă

„ Este

ără

o

a unui ghid de

adresata tuturor“, a explicat Eugen

ă nescu, vicepre ș edintele OAR, filiala Transilvania.
Arhitec ț ii clujeni vor împ ă r ț i harta celor prezen ț i la
balul de sâmb ă t ă seara ș i promit c ă vor aduce
proiectului îmbun ă t ăț iri.
B
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ț

Balul Arhitec ilor se desf
în Cluj-Napoca, dup
pentru prima dat

ț

ă

ă

ăș oar ă

pentru prima dat

ce anul trecut a fost

ț inut

ă

tot

în provincie, la Sibiu. OAR a

ș

ș

ales ca loca ie ora ul de pe Some , deoarece aici

„ boom“ în construc ț ii,
Arhitectur ă clujean ă este una cu

se înregistreaz

ă

un adevarat

Ș coala de
tradi ț ie. Evenimentul
iar

va fi precedat de o întâlnire

ț

care va reuni arhitec i, sociologi

și

oameni din

ț

administra ie. Ei vor dezbate pe marginea temei

„ SOS

ă reia vor
formula o declara ț ie în care se vor reg ă si m ă surile
ce trebuie luate în domeniul construc ț iilor ș i a
amenaj ă rilor urbane. Una dintre nemul ț umirile
arhitec ț ilor, care va fi punctat ă la întâlnirea de la
Cluj, este cea legat ă de Codul amenaj ă rii
teritoriului, urbanismului ș i construc ț iilor. Potrivit
secretarului general OAR, Adriana T ă n ă sescu,
actul normativ ce urmeaz ă s ă fie promulgat este
conceput de Inspectoratul de Stat în Construc ț ii.
„ Nu sudorii sau inginerii au competen ț a s ă
conceap ă legi. Dac ă va fi promovat, actul
normativ în cauz ă va crea o situa ț ie ș i mai haotic ă
pe pia ț a construc ț iilor“, a declarat, ieri, la Cluj,
Adriana T ă n ă sescu.
– Dezvoltarea urban

ă “,

Balul s-a terminat cum pare s

în urma c

ă

spun

VITOC din imagine. S-a finalizat

și

ă

colegul Ionel

turul ora

ș ului

ă cut împreun ă cu un grup de
colegi. Al ă turi de Ș erban STURDZA, Ș tefan LUNGU
ș i Eugen P Ă NESCU, de la în ă l ț imea nu ș tiu c ă rui
pe care l-am f

turn, am admirat panorama Clujului plini de

ț

ă am lansat o declara ț ie din acest
minunat ora ș . Declara ț ia, pe care o pute ț i citi în
întregime AICI , se încheie dezv ă luindu- ș i scopul:
„ … de a genera o schimbare de atitudine care s ă
conduc ă , în interiorul breslei, la un comportament
profesional bazat pe o etic ă aplicabil ă ş i s ă
determine statul român s ă - ş i formuleze o politic ă
coerent ă pentru arhitectur ă , dezvoltare urban ă ,
patrimoniu ş i peisaj”.
Au trecut mai bine de 12 ani de atunci ș i personal
apreciez c ă totul a r ă mas „ ca în gar ă ” sau poate
este ș i mai r ă u. Se pare c ă nu putem ie ș i dintr-un
cerc vicios, normal ar fi ca breasla noastr ă s ă fac ă
primul pas, cel pe care ș i l-a asumat în declara ț ie.
Nici noi nu ne putem l ă uda c ă am f ă cut progrese
în a aplica etica profesional ă , precum nici statul
nu- ș i d ă ghes s ă promoveze o politic ă coerent ă
pentru arhitectur ă , dezvoltare urban ă , patrimoniu
ș i peisaj.
satisfac ie c

Link foto: https://we.tl/t-RYMg60nTV8
Link video: https://we.tl/t-5VpFGTeRwl
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2009 - BRAȘOV
„ Ziarul

„ Suplimentul

Financiar”, în

evenimentul care s-a

ț inut

ă ”,
ă nunte

de duminic

din 25 februarie 2009, descrie cu lux de am

pe 21 februarie în Holul

mare al Hotelului ARO. El a fost precedat, în prima
parte a zilei, de o conferin

ță

care s-a

ț inut

la

Casa Armatei.

ț

Imaginile pe care le-am selectat vor fi înso ite de

ă foarte
Bra ș ov. Articolul

fragmente din acest text care reflect
detaliat filmul celor petrecute la
integral poate fi citit

„ ...La

sfâr

AICI .

ș itul s ă pt ă mânii

trecute, Ordinul

ț

Arhitec ilor din România (OAR) a organizat la

ă evenimente: Conferin ț a Extraordinar ă
cu tema C ă tre o mai bun ă calitate a vie ț ii contribu ț ia arhitecturii la politica României ș i Balul
Arhitec ț ilor. Cei care s-au ocupat de aceste
evenimente, Filiala teritorial ă Bra ș ov - Covasna Harghita, le-au asigurat dou ă loca ț ii. Sala
Coloanelor de la Cercul Militar, opera remarcabil ă
din perioada interbelic ă a arhitectului Constantin
Iotzu, a g ă zduit conferin ț a, iar seara, holul central
Bra

ș ov

dou

al Complexului Aro-Palace, un dialog arhitectural

ț

ă ș i Ion R ă d ă cin ă , a
str ă lucire pentru bal...”

între arhitec ii Horia Creang
devenit un cadru plin de

„ ...Conferin ț a ș i-a propus
discu ț ii (încât s-a dovedit

prea multe teme de
imposibil s

ă

se p

ă streze

programul stabilit), iar subiectele au excelat prin
diversitate ...”

„ …Dup ă

dezbaterea de o zi din ora

Tâmpa, câteva idei

și

întreb

ă ri

ș ul

de sub

care au ie

ș it

din

tipare se impun, atât pentru membrii breslei, cât
pentru cei din afara ei

și

Sturdza, pre

ă , pân ă la o
r ă spunsuri…”

probabil c

viitoare dezbatere, vor fi c

Ș erban

și

ă utate

ș edintele

ț
ș ov,

Ordinului Arhitec ilor

ț

din România, a prezentat Declara ia de la Bra

ț

document gândit a fi în continuarea Declara iei de
la Cluj

și

care vrea s

ă

ț

ofere guvernan ilor

mijloacele prin care ar putea realiza dezideratele

ț
AICI.

enun ate la Cluj. Detalii g

ă si ț i

citind-o în întregime
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„ …Balul

ț

Arhitec ilor, reînviat, cum spuneam, în

1992, a fost dintotdeauna unul dintre cele mai
selecte evenimente ale lumii române

ș ti,

desf

ăș urat

în locuri celebre, care permit asemenea reuniuni:

ț

Cercul Militar Na ional, Casa Oamenilor de

Ș tiin ță ,

Palatul CEC, Ateneul Român. Pentru a da
posibilitate unui num

ț ara s ă

din

ăr

ț

cât mai mare de arhitec i

se bucure de acest eveniment, de trei

ani Balul se desf

ăș oar ă

în provincie: în 2007, la

Sibiu; în 2008, la Cluj; anul acesta, la Bra

„ …N-a

ș ov.

…”

mai existat imperturbabilul valet care

ă tul unor sc ă ri somptuoase, pentru
c ă nu existau sc ă ri de palat. N-a mai fost atâta
personal costumat ș i n-a mai fost organizat ă vreo
parad ă a modei, spre a deprinde asisten ț a cu
rafinamentul vestimentar de alt ă dat ă .
Balul a sem ă nat mult cu o sindrofie ceva mai
simandicoas ă , dar gazdele merit ă laude pentru
veghea la cap

efortul lor. Mai ales pentru discursurile de salut, de
întâmpinare de la început, scurte

„ …Ministrul

și fără

ț

preten ii.”

culturii, Theodor Paleologu, prezent la

bal, a rostit câteva vorbe amuzante, dovedind c
are umor, dup
obi

ș nuit,

ă

ă

care s-a comportat ca un om

dansând

și

distrându-se. …”

„ …Participan ț ii la bal s-au înscris ș i ei în aceast ă
ie ș ire din tipare care ar caracteriza evenimentul
de la Bra ș ov. Ț inutele au fost elegante, dar nu
pre ț ioase. Rochiile lungi de sear ă , dominatoare, sau amestecat cu rochii de ora ș . Papioanele au fost
majoritare, dar n-au lipsit cravatele, cum n-au
lipsit nici costumele ori sacourile de alt

ă

culoare

decât negru. …”
În finalul acestui episod, o s
despre aceast

ă

ă -mi

spun p

ă rerea

ț

edi ie în câteva idei principale:

A avut personalitatea sa, motiv pentru care eu, cel

ț

pu in, îmi aduc aminte cu pl
Am realizat c

ă

a fost prima

ă cere.
edi ț ie în

care Ordinul a

ă cut un pas înainte l ă sând impresia neaviza ț ilor
c ă este el continuatorul de drept al tradi ț iei.
S-a mai dat o Declara ț ie, ini ț iativ ă care pare c ă
face parte din profilul „ domniei” lui Ș erban
Sturdza. Despre efectul acestor declara ț ii nu m ă
pronun ț , pentru c ă doctrina „ partidului” din care
fac parte are o cu totul alt ă p ă rere despre ce se
întâmpl ă cu breasla noastr ă ș i care ar fi m ă surile
care, puse în practic ă imediat ș i pas cu pas, am
speran ț a c ă ar restaura imaginea arhitectului în
societatea civil ă .
f

Link foto: https://we.tl/t-UKj0ffg4wB
Link video: https://we.tl/t-yqCSBCmOCj
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2010 - IAȘI
Cred c

ă

am uitat s

introductiv

ă că,

ă

amintesc în partea

începând cu 1995 sau 1996, am

participat la toate balurile, cu o singur

ă

ț

excep ie.

ț

ș i a fost aceast ă excep ț ie, la care
se adaug ă ș i s ă r ă cia informa ț iilor postate pe
internet. Am g ă sit numai programul ș i afi ș ul pe
care le pute ț i vizualiza AICI .
Imaginile sunt ș i ele aproape inexistente, iar ce am
g ă sit sunt în exclusivitate cu referire la momentele
artistice. Norocul a fost s ă g ă sesc totu ș i un raport
Edi ia de la Ia

pe care colegul nostru, lector univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI, l-a prezentat la RUR - Biroul
Teritorial. Iat

ă

fragmentul care vorbe

ș te

despre

eveniment:
Data de 27 februarie a fost stabilit
organizarea la Ia

și

ă

pentru

a mai multor manifest

ț

ț

arhitec ilor cu participare na ional

ă și

ă ri

ale

ț

cu invita i

din Europa.

ț

La ora 9,00 s-a întrunit Consiliul Na ional al

ț

Ordinului Arhitec ilor din România în
intern

ă,

pentru a analiza urm

ș edin ț a

ă toarele

probleme:

- Informare privind stadiul proiectului de
modificare
republicat

și

completare a Legii 184/2001,

ă;
ț

ț

- Organizarea Conferin ei Na ionale - hot

ă râre

privind desemnarea comitetului de organizare,
lista documentelor, calendarul preg

ă rii Conferin ț ei ș i
participan ț ilor din filiale;
organiz

num

ă rul

ă tirii ș i

locurilor

- Principalele probleme privind Statutul profesiei
de arhitect.
Restul textului poate fi citit AICI.
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2011 – SINAIA
BALUL ARHITECȚILOR
26 FEBRUARIE 2011, ORA 20.00

„ Arhitec ț ii

din România se întâlnesc în fiecare an

ț

la Balul arhitec ilor pentru a celebra

și

pentru a

ț

continua ceea ce au ini iat precursorii lor, cei care

ț

au constituit prima Societate a Arhitec ilor
Români. Aceast

ă

ț

întâlnire o facem de mai mul i ani

ș

cu u ile larg deschise c

ț

oamenii care în eleg

și

ă tre

ț

ș

to i prietenii no tri,

iubesc arhitectura în sensul

ț
ă . Întâlnirile
noastre înseamn ă discu ț ii ș i petrecere, reflec ț ie ș i
relaxare, revedere ș i cuno ș tin ț e noi. Bucure ș tii,
Sibiul, Clujul, Bra ș ovul, Ia ș ii ș i, acum, Sinaia sunt
locurile în care am încercat s ă l ă s ă m o amintire, s ă
ne oprim al ă turi de oamenii de acolo ș i s ă
reflect ă m asupra modului în care vom merge mai
departe. Anul acesta avem invita ț i de seam ă cu
care vom discuta despre arhitectura spa ț iului
public românesc. Subiectul ne preocup ă dincolo
de fr ă mântare. Sinaia e locul în care, cu mai mult ă
vreme înaintea noastr ă , mari arhitec ț i au construit
pentru mari oameni case ș i parcuri, g ă ri, hoteluri ș i
palate. Toate au fost f ă cute în a ș a fel încât s ă fie
dorite ș i pl ă cute. Ca pe vremuri, acum, în zilele
noastre, arhitectura nou ă nu se poate na ș te ca s ă
d ă inuie decât dac ă este dorit ă ș i sprijinit ă de to ț i
cei care joac ă un rol în facerea ei. Am în ț eles cât
ei definitoriu pentru condi ia uman

de fragil e acest proces, cât de important e
fiecare dintre rolurile despre care vorbim. Îi

ț
arhitecturii pentru un sfâr ș it de s ă pt ă mân ă de
neuitat, în s ă lile cazinoului, împreun ă cu
arhitec ț ii.” - Ș erban Ț ig ă na ș , pre ș edintele
Ordinului Arhitec ț ilor din România
invit

ăm și

ș

îi a tept

ăm

la Sinaia pe to i prietenii

ă intervin decât
s ă vorbeasc ă , precum

În acest episod nu o s
punctual, l
f

ă cut

ă sându-i

am

ț

deja, pe colegii care sunt mai pricepu i

decât mine în ale condeiului

și

care au

consemnat la acea vreme cum s-au desf

ăș urat

lucrurile în cadrul evenimentului. Pentru
iubitorii de detalii, ata
OAR în

ț ar ă :

șă m

programul trimis de

https://we.tl/t-MymUjRCofL
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ă cut ă de
Raluca IUGA pe care o post ă m AICI.
În memoria minunatei, talentatei ș i sensibilei
noastre colege Cristina Ț URLEA care ne-a p ă r ă sit
Am mai g

ă sit

o frumoas

ă

descriere f

de foarte curând, voi cita câteva fragmente din
descrierea pe care ne-a l

ă sat-o

ea dup

ă

dup

ă

chipul

în care s-au desf

locuitorilor lui -

mentalit
societ

ăţ i ş i

ţ

a stadiului de evolu ie a unei

ăţ i”.
ţ

ş

fost invita i la Sinaia Andrei Ple u, Cristi

Puiu, Dan Perjovschi, Gabriel Liiceanu,

ăş urat

şi

importante în istoria arhitecturii

C

ş

societ

ţ

române ti, iar reuniunile arhitec ilor au

ăţ ii

ţ inut s ă

ţ

insiste asupra acelor semnifica ii. Au fost:

celebrul Cazinou din Sinaia.
acestuia a fost inaugurat

ş

Bucure ti – Ateneul Român, Cercul Militar, Palatul

Ş tiin ţă ;

ă l ăş escu, Ciprian Mihali, Mircea
ş i Dumitru Bor ţ un. Logoul

ă rt ă rescu
discu ţ iilor, creat de Dan Perjovschi, a fost
« Ora ş ul seam ă n ă cu tine » ”. A urmat Balul,

aceste

evenimente au reprezentat fiecare momente

CEC, Casa Oamenilor de

ora ul este creat, în final,

ţ

Alexandru B

„ Locurile

ă

imagine a cutumelor, a tradi iilor, a unei

„ Au

consemnarea evenimentului:

ş
ş i asem ă narea

S-a subliniat c

Sibiu – hotelul

ă ratul Romanilor; Cluj-Napoca – Opera
ă ;Bra ş ov - hotelul ARO Palace; Ia ş i - Palatul
Prim ă riei ş i hotelulTraian”.
„ Fiecare dintre baluri a fost legat de subiecte

Obiecte Nomade

»,

În timpul

ă « Instala ţ ia

ş şi

ţ
ă ri

Împ

invita ie surprinz

Român

relu

cu

un proiect conceput

coordonat de Tiberiu Buc a

ă toare

la

şi

Ioana Pagu, o

asupra necesarei

ţ

în posesie a spa iului public.

Dincolo de micile ezit
fost îns

ă,

ă ri,

rezultatul final a

ca întotdeauna, cel sperat, balul

importante pentru dezvoltarea mediului construit.

fiind o cale de socializare în cadrul breslei,

Astfel, în 2005, a fost asociat cu proiectul de

iar programul artistic - o încântare. Printre

revitalizare urban

ă şi

social

2006, cu problematica

ă

a zonei Lipscani; în

« traseelor

culturale

ş

Bucure ti (proiectul de reabilitare urban
traseului cultural Calea Victoriei

şi

ă

»

din

a

a traseului

cultural Str. Pictor Verona); în 2007, s-a celebrat
statutul de ora

ş

european al Sibiului; în 2008, la

Cluj-Napoca s-a lansat semnalul

« S.O.S.

ă româneasc ă» ; în 2009, la
Bra ş ov, s-a discutat calitatea vie ţ ii în România ş i
despre contribu ţ ia arhitec ţ ilor.
Cum declara cândva Ş erban Ţ ig ă na ş , pre ş edintele
Ordinului Arhitec ţ ilor dinRomânia, « Balul
Arhitec ţ ilor este o oportunitate de a crea o
leg ă tur ă , o interfa ţă , între breasla noastr ă ş i
societate » .
În 2011, Balul Arhitec ţ ilor a fost organizat la Sinaia,
ora ş ales atât pentru colec ţ ia remarcabil ă de
valori arhitecturale, cât ş i pentru centenarul
hotelului Palas ş i apropiata aniversare a cl ă dirii
Cazinoului. Balul a fost înso ţ it de o seam ă de
manifesta ţ ii, în zilele de 25, 26 ş i 27 februarie,
dominate deconferin ţ a « Arhitectura spa ţ iului
public » ”.
„ Ideea c ă doar arhitec ţ ii sunt cei care fac
arhitectur ă ş i creeaz ă ora ş ul este o perspectiva
par ţ ial ă ş i superficial ă a problemei.
dezvoltarea urban

ţ

invita i - cvartetul Arpeggione, Maria
R

ă ducanu ş i

şi

Maxim Belciug, Electric Brother

ă lucire
incontestabil ă Harry Tavitian ş i Johnny
R ă ducanu, doi piani ş ti de geniu care au
cântat singuri ş i împreun ă , acompania ţ i de
Ontz. Dar au dat o str

contrabasistul Pedro Negrescu, ridicând sala
imens

ă

de bal în picioare”.

Textul integral al Cristinei poate fi citit

ț
g ă si ț i

AICI

Alte materiale (invita ie, carnet de bal,
scrisoare primar) le

AICI.

Închei
confirmându-mi
remarca f ă cut ă
în 2008 privind
faptul c ă ordinul
arhitec ț ilor a
preluat ini ț iativa
la organizarea
balurilor,
profitând de
lipsa de energie
a Uniunii
Arhitec ț ilor din
anii 2007-2013.
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2012 – SNAGOV
„DISCO-BAL” 17.03.2012
ă v ă gândi ț i imediat c ă subtitlul
ș
ă . Am ț inut s ă subliniez numai
faptul c ă balul acesta a avut o caracteristic ă
aparte care i-a conferit o personalitate diferit ă ,
inedit ă . Nu m ă refer la pierderea statutului UAR de
coorganizator, pentru c ă Sinaia a statutat deja
aceast ă situa ț ie. Cine o s ă aib ă curiozitatea s ă
Nu trebuie s

ț

con ine o gre eal

descarce imaginile video pe care le-am plasat

AICI

m

ă

Dar s

ă

încep scurta mea descriere cu începutul.

îndoiesc c

ă

o s

ă

m

ă

contrazic

ă.

ț

ă rcat în 6 autocare
care în mod organizat trebuiau s ă -l transporte la
Snagov. Fiind un imobil R.A.P.P.S., aceast ă loca ț ie
era p ă zit ă de jandarmerie. Cei care au decis s ă se
deplaseze cu ma ș ina particular ă au transmis din
timp datele personale ș i num ă rul de înmatriculare
Grupul participan ilor a fost înc

a autovehiculului. Momente cheie ale
evenimentului:

CONFERIN Ț A PROFESIONAL Ă
purtând titlul „ Un altfel de arhitect – o alt ă
abordare a spa ț iului public” (10:30 – 15:00) în
spa ț iul cl ă dirii The ARK – bursa m ă rfurilor creative
care, în inima Bucure ș tiului, d ă un exemplu perfect
de recuperare arhitectural ă a unei fermec ă toare
cl ă diri de patrimoniu. Designul spa ț iului este
gândit de Teodor FROLU, arhitect ș i promotor al
industriilor creative. Fosta burs ă a m ă rfurilor,
actualul depozit de viitor, va prezenta publicului
exemple de proiecte

și

idei care integreaz

ă

ț
r ă spund

cu

succes elemente din patrimoniul tradi ional
românesc în produse moderne care

cererii

actuale. Moderator al evenimentului a fost arh.

Ș erban Ț IG Ă NA Ș - la acea vreme pre ș edinte OAR.
Primul invitat, arh. Peter BISHOP , pre ş edintele
Architecture Centre Network din Marea Britanie, a
prezentat

şi

„ Temporary

city” – Proiectele temporare

ţ

spa iile publice în lume.

ă s-a f ă cut pe tema
„ Identitatea ş i functiunea public ă a trei spa ț ii
publice centrale din Bucure ş ti: Pia ț a Victoriei,
Pia ț a Universit ăț ii, Pia ț a Unirii” , dup ă cum
urmeaz ă :
O prezentare ampl

Link foto: https://we.tl/t-UKj0ffg4wB
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• Introducere – arh. Teodor Frolu
• Analiz

ă

istoric

ă

ț

asupra celor trei spa ii publice –

Adrian Majuru

ă d cele 3 spa ț ii publice în ochii
documentari ş tilor – Ana Vlad ş i Adrian Voicu,
regizori ş i scenari ş ti de film documentar.
• Studiu de mobilitate pentru cele 3 pie ț e publice
• Cum se v

–

arh. Abdul Esenghiul.
• Identitate

şi

ț

reprezentativitate a celor 3 spa ii

publice - arh. Teodor Frolu.

Arh. Ş erban Sturdza a sus ț inut prezentarea „ Ce
fel de arhitect a ş teapt ă cartierele istorice?” ,
avându-l ca invitat pe scriitorul Stelian T ă nase.
De asemenea au avut loc dou ă lans ă ri de carte: - - „ Cui i-e fric ă de cartierul Matache? Principii
de regenerare urban ă pentru zona Matache – Gara
de Nord din Bucure ş ti”. Detalii g ă si ț i AICI
- „ Castelul Pele ş . Expresie a fenomenului istorist
de influen ță german ă ”, autor Ruxandra Beldiman,
invita ț i: Dan C.Mih ă ilescu, Nicolae Lascu, Ruxandra
Demetrescu.

DISCO-BAL
Autocarele au p

ă truns

jandarmerie, în coloan
care se l

ă sase

în incinta p

ă

ordonat

ă,

ă zit ă

de

pe întunericul

ț

deja. Participan ii au intrat în

ă direa palatului Snagov, construit în anii 30 de
Prin ț ul Nicolae ș i extins în anii 80 de familia
Ceau ș escu.
Arti ş tii invitati au fost R ă zvan Mazilu – dans
contemporan, proiectul muzical R.O.A. , interpretul
popular Grigore Le ş e , acompaniat de Taraful de
la Gorj .
Singurul representant oficial al Uniunii, chiar dac ă
nu a fost învestit cu aceast ă calitate, a fost
colegul nostru Ion GOIA (Dumnezeu s ă -l
odihneasc ă ), care a prezentat poza drag ă lui cu
grupul arhitec ț ilor SAR la 25 de ani de aniversare
a înfiin ță rii societ ăț ii pe care o s ă rb ă torim ș i noi
cl

acum la 130 ani, fiecare la casa lui din motiv de
pandemie, motiv care o s
prea curând aceast

ă

ă

ne fac

ă să

nu uit

ăm

aniversare!
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PĂRINTELE CARTIERULUI
PRIMĂVERII
arhitectul Octav Doicescu medaliat la New York

Acest articol prezintă
portretul lui Octav
Doicescu, arhitectul care
a creionat cartierul
protipendadei
bucureştene şi care,
înainte de a deveni
prizonierul îngheţului
comunist, a primit
cetăţenia americană.

AUTOR

Octav Doicescu a conceput Parcul Herăstrău, a desenat primele case în

Ionuţ Stănescu

înregistrat vreodată de România la o expoziţie internaţională. A proiectat

cartierul Jianu, numit astăzi Primăverii, şi a repurtat cel mai mare succes
clădirea Operei, imobile pentru activităţi sportive, blocuri rezidenţiale şi –
ultimul gest al unei cariere longevive – a conceput ansamblul Politehnicii

sursa: evz.ro

Bucureşti.

40 de case modeste
Cartierul Primăverii, pe care protipendada comunistă l-a lăsat moştenire
protipendadei de astăzi, a fost conceput, iniţial, pentru a oferi locuinţe
angajaţilor Uzinelor Municipale Bucureşti – o societate de stat, din
subordinea primăriei, însărcinată, la vremea aceea, cu distribuţia de gaze,
electricitate şi apă, şi cu igienizarea şi înfrumuseţarea Capitalei. Doicescu a
proiectat aici aproximativ 40 de case, de dimensiuni modeste, pe măsura
puterii de cumpărare a destinatarilor, dar şi în acord cu convingerile sale
teoretice, ale unei arhitecturi minimaliste, discrete, eliberate de încărcătura
stilului tradiţional.
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Printre ele se găsea şi casa proiectată pentru
profesorul Dimitrie Gusti, o locuinţă cu un etaj şi-un
foişor care găzduia încăperea de lucru a savantului.

Casa din America
În 1939, a fost însărcinat să proiecteze o casă
românească la expoziţia internaţională de la New York.
Lucrarea lui s-a bucurat de un foarte mare succes şi a

Ciclul "Luna Bucureştilor"
În 1935, Octav Doicescu s-a ocupat de organizarea
primei expoziţii din ciclul "Luna Bucureştilor": o

fost recompensată cu medalia de argint a târgului.Ca
urmare, Fiorello LaGuardia – legendarul primar al New
Yorkului – i-a conferit, în octombrie 1939, titlul de
cetăţean de onoare al oraşului.

demonstraţie anuală de arhitectură şi urbanism,
inspirată de manifestări similare ţinute în Italia lui
Benito Mussolini. Expoziţia se desfăşura sub
patronajul lui Carol al II-lea, dura 30 de zile, evoca
trecutul şi încerca să anticipeze viitorul edilitar al
Capitalei. Cu acea ocazie, Doicescu a proiectat
"Fântâna Zodiac" – o arteziană placată cu mozaic,
care rezistă şi astăzi în Piaţa Libertăţii şi, un an mai
târziu, "Fântâna Mioriţa" aflată la intrarea în
cartierul Băneasa. În 1936, la sugestia lui Dimitrie
Gusti, a sistematizat o zonă de mlaştini, secată şi
transformată în parcul numit azi Herăstrău.

DISTINCŢIE. Primarul Fiorello LaGuardia i-a acordat lui Doicescu
titlul de cetăţean de onoare al New York-ului în 1939

După 1990, casa lui Gusti a fost
locuită de Ion Raţiu, iar azi este
proprietatea antrenorului
Mircea Lucescu.
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LUCRĂRI
Fântâna Mioriţa, restaurantul Grădinii Botanice şi Opera Română
Doicescu a proiectat fabrica de cauciucuri de la Floreşti, restaurantul
din Grădina Botanică Bucureşti, clubul nautic de la Snagov, casa de
odihnă a societăţii Gaz-Electrica de la Snagov – privită ca una dintre
cele mai reuşite clădiri ale sale – yacht-clubul din Herăstrău, Cabana
Babele, Cercul Militar din Piteşti, actualul sediu al Consiliului Naţional
al Cinematografiei, a ilustrat coperţi de carte, a semnat desene,
gravuri şi acuarele.

Proiecte rămase pe hârtie
În 1938, a conceput planurile a ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai
mare zonă verde a Bucureştiului: Parcul Olimpic al Capitalei.
Proiectul presupunea exproprierea a o mie de case particulare,
asanarea lacului Plumbuita şi crearea unui parc care să se întindă
între actuala Piaţă Muncii şi Spitalul Fundeni. Pe ruinele acestui plan
edilitar, în perioada comunistă, a fost amenajat Parcul Stadionului
Naţional. Sfârşitul războiului l-a găsit pe Doicescu cu proiecte pentru
construirea unor case tip – ieftine, din prefabricate, destinate
muncitorilor – lucrare la care colaborase cu Emil Prager şi care
încerca să răspundă crizei de locuinţe a păturilor sociale
defavorizate, problemă resimţită acut încă din perioada interbelică.
Proiectul nu s-a materializat. Alte planuri importante nerealizate ale
arhitectului: o aerogară la Băneasa, un sediu pentru Ministerului de
Interne şi un studiu de sistematizare pentru Piaţa Universităţii.

Intervenţiile sovietice
În 1953, Doicescu a proiectat Opera Română, lucrare pe care criticii o
consideră tributară realismului socialist. Fiul său, Andrei,
comentează: "Opera este o bubă în cariera lui Octav Doicescu, însă
trebuie ştiut că actuala clădire nu corespunde planurilor desenate de
tatăl meu. Faţada de astăzi este consecinţa intervenţiei unui consilier
cultural sovietic pe nume Zvedin. Erau, totuşi, anii ’50! O vină a lui
poate fi faptul că dorea neapărat să construiască".

MAI 1938. Octav
Doicescu
(stânga), înainte
de a se urca în
trenul simplon
care l-a dus la Le
Havre, de unde sa îmbarcat spre
New York.
În dreapta,
prietenul său G.
M. Cantacuzino
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PASIUNE
"Dacă nu ajungea arhitect, cred că s-ar fi făcut regizor"
Andrei Doicescu povesteşte că tatăl său, atunci când ridica aparatul
foto în dreptul ochilor, făcea poze cu nemiluita: lua instantanee
familiei şi încadra clădiri, coloane, capiteluri, până îşi atingea limitele
rezistenţei fizice. Făcea poze mai întâi cu un aparat Leica, apoi, după
ce s-a întors de la New York, folosea un Kodak. Un munte de
fotografii, negative şi role de film de 16 mm a rămas de pe urma
acestei pasiuni. "Dacă nu se făcea arhitect, cred că s-ar fi apucat de
cinematografie". Copiii petreceau clipe puţine alături de el, în zori şi
noaptea. "Era atât de preocupat de proiectele lui şi de cursurile de la
Arhitectură, muncea atât de mult, încât îl vedeam doar la capătul
zilei, aproape prăbuşit de oboseală. Nu avea timp de familie, era
Scaun desenat de Octav Doicescu –
asemănător celor din casa
românească de la New York

obsedat de profesie".

Visul lui Miriam Hopkins şi Turnul Dezrobirii
Un număr din septembrie 1939 al săptămânalului interbelic "Gazeta
Municipală" anunţa că o divă a Hollywoodului, îndrăgostită de casa
românească pe care Doicescu o proiectase la New York, dorea să i se
construiască una identică în împrejurimile Los Angelesului. Autoarea
acestui vis era Miriam Hopkins, preferată a regizorilor William Wyler
şi Ernst Lubitsch, rivală declarată a lui Bette Davis – cu care împărţea
acelaşi bărbat – şi deţinătoare a unei nominalizări la Oscar. Nu ştie
nimeni ce s-a întâmplat cu planurile edilitare ale actriţei.

Omagiu reîntregirii
După ce România, alăturându-se Germaniei hitleriste, a recucerit
Basarabia, guvernul l-a comisionat pe Doicescu să realizeze un
monument care să omagieze victoria. Aşa a fost construit Turnul
Dezrobirii, în 1942, un impozant ansamblu arhitectural ridicat în
apropiere de Chişinău – cu basoreliefuri şi fresce interioare – care,
doi ani mai târziu, când Basarabia a fost reanexată de URSS, a fost
distrus de tancurile sovietice.

Poşta de pe Banu Manta
Înverşunarea războiului a cunoscut şi manifestări mai blânde. Petre
Derer, preşedintele Uniunii Arhitecţilor din România, povesteşte că
atunci când Doicescu a proiectat poşta de pe strada Banu Manta,
învelită în cărămidă roşie, autorităţile de la Bucureşti i-au reproşat
alegerea acestei culori. Ne aflam în plin război cu URSS, roşu era
culoarea bolşevicilor, dar, în ciuda alergiilor pe care le-a stârnit, n-a
atras asupra poştei furia unei alte demolări.
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Nu i-am fost student domnului
profesor Octav Doicescu, dar, pe
vremea aceea, toţi îl ascultam
cu încântare şi îl numeam, cu
drag şi respect, «Moşul»
DINU PATRICIU,
arhitect, om de afaceri

LOCUINŢĂ

FAMILIE

Casa lui Doicescu, achiziţionată de Dinu
Patriciu

Născut la Brăila, urbanist la Bucureşti

Dinu Patriciu, actualul proprietar al casei
pe care Octav Doicescu a proiectat-o
pentru sine însuşi în cartierul Jianu – în
care arhitectul a trăit, a desenat şi a murit,
în 1981 -, spune că a achiziţionat imobilul
şi din motive sentimentale: "În primul
rând, e un monument de arhitectură şi ar
fi fost păcat să se risipească din cauza
prostului-gust al unui nou proprietar. Nu iam fost student domnului profesor Octav
Doicescu, dar, pe vremea aceea, toţi îl
ascultam cu încântare şi îl numeam, cu
drag şi respect, «Moşul»".Patriciu a pus o
placă de marmură la intrarea în casă, cu
următoarele vorbe, gândite acum 75 de
ani de cel care a conceput imobilul:
"Locuitorii acestui oraş, deasupra
proprietăţilor individuale, au o proprietate
comună: frumosul". E un citat desprins din
broşura pe care Octav Doicescu a semnato alături de Marcel Iancu şi Horia Creangă
– "Către o arhitectură a Bucureştilor" – un
compendiu de principii inovatoare, idei
limpezi şi generoase, dar şi fraze care
astăzi ar părea adevărate erezii la adresa
patrimoniului naţional construit.

Octav Doicescu s-a născut în 1902 la Brăila. A absolvit liceul la
Ploieşti, unde a cunoscut-o pe viitoarea soţie, Suzana
Carapancea, fiica prefectului din Prahova şi nepoata
colonelului Dimitrie Papazoglu, istoric al Bucureştiului.
Doicescu a avut doi fii, Anton – arhitect, şi Andrei – critic de
artă care, în 1969, a plecat în Franţa unde trăieşte şi astăzi.
Octav Doicescu a predat la Institutul "Ion Mincu" şi este al
treilea arhitect primit în Academia Română, după Petre
Antonescu şi Duiliu Marcu. În 1935 a semnat, alături de
Marcel Iancu şi Horia
Creangă, broşura
"Către o arhitectură a
Bucureştilor", manifest
care punea în discuţie
modernizarea urbană
a Capitalei.
S-a numărat printre
fondatorii revistei de
estetică "Simetria",
alături de arhitectul
G.M. Cantacuzino, de
care l-a legat o
prietenie strânsă.
Octav Doicescu,
portret de Marcel
Iancu – în broşura
"Către o arhitectură a
Bucureştilor"
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INTERVIU
Andrei Doicescu – fiul
arhitectului, emigrat la Paris
în 1969 – vorbeşte despre
coabitarea tatălui său cu
sistemul comunist şi despre
copilăria petrecută în zona
zero a liderilor PCR

EVZ: Cum se face că tatăl dumneavoastră a
scăpat de închisoare după 1945?
Andrei Doicescu: Octav Doicescu nu a făcut puşcărie
politică pentru că nu era membru al vreunui partid. În
atelierul lui de proiectare lucrau şi câţiva tineri arhitecţi
comunişti, printre care şi Pompiliu Macovei. După 1945,
când începuseră epurările în cultură, Macovei a cerut
ca Octav Doicescu să nu fie atins: era singurul care ştia
despre Bucureşti tot ce se putea şti.Tatăl meu nu a
devenit niciodată membru al PCR, în ciuda privilegiilor
care i s-au oferit de-a lungul timpului. Unul dintre ele –
ofertă făcută în 1968 – a fost acela de a deveni
reprezentatul României la UNESCO. Tata a refuzat şi l-a
propus pe Pompiliu Macovei în loc. Aşa a ajuns Macovei
la UNESCO.

Blocul fusese ridicat de cel mai mare antreprenor al
vremii: Aladar Zellinger, proprietar al companiei
"Bazaltin". Zellinger a construit cartierul Jianu
ireproşabil. În schimbul unui preţ bun pentru întreaga
lucrare, s-a înţeles cu Primăria şi cu şeful Uzinelor
Comunale Bucureşti să primească un teren pe care să-şi
ridice propriul bloc. Poate fi o concesie criticabilă astăzi,
dar asta este… Scopul principal fusese atins. Zona Jianu
era splendidă, plină de trandafiri, fără trotuar, numai
cu plăci de piatră.Aladar Zellinger are o poveste
extraordinară. A plecat din ţară prin1946, la Paris, unde
a devenit milionar graţie talentului său de constructor.
Şi-a schimbat numele în Aladar de Balkany, iar fiul lui sa însurat cu Marie Gabrielle de Savoya, fiica ultimului
rege al Italiei, Umberto al II-lea. Zellinger l-a chemat pe
Octav Doicescu până târziu, în anii 1970, să lucreze cu el

La câţiva metri de cartierul Jianu, conceput de
tatăl dvs, Marcel Iancu a proiectat celebrul său
bloc cu şapte etaje – foarte controversat la
vremea lui. Ce părere avea tatăl dvs. despre
acel bloc?

la Paris, dar tatăl meu a refuzat. Tot el a intervenit şi pe

Era prieten cu Iancu. Tata nu era împotriva

Poate fiindcă îşi făcuse o familie… Poate pentru că

"cubismului" sau, mai bine zis, a "stilului internaţional".

aştepta să vină americanii… Poate din patriotism… Nu

Un bloc ca acela era normal pentru el.

ştiu, dar o viaţă întreagă, cu delicateţe, i-am reproşat

Avea totuşi – are şi azi – şapte etaje. ONG-urile
care luptă azi pentru conservarea
patrimoniului ar fi protestat foarte tare.
Regimul lui de înălţime nu l-a contrariat deloc
pe tatăl dumneavoastră?

lângă guvernul francez să mă scoată pe mine din ţară.

De ce n-a vrut tatăl dumneavoastră să plece din
ţară?

refuzul de a pleca în SUA. Amicii lui constructori au
insistat să-l scoată din ţară după 1947, când Jointul
evreilor americani reuşise să scoată sute de persoane
din România. Cred că şi-ar fi dorit să rămână încă din
anii 1930 acolo.
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Veneau la noi G.M. Cantacuzino, Petre Pandrea, Elvira
Godeanu şi Emil Prager, Clody Bertola. Lume de felul
ăsta. Noi, copiii, ascultam ce vorbesc, trăgând cu

Andrei Doicescu,
critic de artă
sursa foto:
http://andreidoicescu.
blogspot.com/

Pentru el, contactul cu SUA avusese un efect
revoluţionar din punct de vedere profesional. De
exemplu, în primă fază, antebelică, detesta betonul
armat, a şi scris despre asta, dar, odată ajuns la New
York, a fost atât de tare vrăjit de zgârie-norii
Manhattanului încât optica lui s-a răsturnat definitiv.
Imaginea Americii l-a urmărit toată viaţa, atât în plan
profesional, cât şi în plan personal.

Cum a fost copilăria dumneavoastră în cartierul
în care se mutase protipendada comunistă?
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost cel care a pus ochii pe
acest loc. Liderii comunişti au început să se mute aici
prin anii ‘50, dar spre zona vecină bazinului Floreasca
de azi, nu în apropierea caselor concepute de tatăl
meu. Odată cu mutarea lor în cartierul Jianu, la uşa
noastră au început să bată tot felul de neveste de ştabi
care ne întrebau chestiuni practice: unde-i canalizarea,
unde se scurge mai ştiu eu ce… Voiau să li se repare
toate defecţiunile, gratis, de către Gospodăria de Partid.
Erau anii ‘60.În această perioadă, la intervenţia Franţei
conduse de Charles de Gaulle, lui Coposu şi celor două
surori ale sale li s-a dat o casă vizavi de cea în care
locuia Zaharia Stancu. Chipurile, ca să vadă occidentalii
că familiei Coposu îi mergea bine. Eram martori ai unor
scene suprarealiste: ţoapele comuniste nu ratau o
ocazie să-i dea bună ziua lui Coposu, gândindu-se că,
din moment ce locuieşte în Jianu, ar putea ajunge
membru al guvernului. Oamenii nu prea se cunoşteau
între ei.

Părinţii dumneavoastră primeau vizite, îşi
continuau viaţa socială?

urechea la uşile întredeschise. Tatăl meu era destul de
reţinut în conversaţii faţă de noi, cei mici, în privinţa
problemelor politice. Se temea că o să vorbim la şcoală.

OCTAV DOICESCU ŞI
CONTEMPORANII
Cum se raporta tatăl dumneavoastră la
tradiţionalişti, la – să zicem – Petre Antonescu,
Grigore Cerchez, Ghica-Budeşti? Ce credea sincer
despre stilul naţional? În adeziunea lui la
modernism exista şi o doză de inconoclasm, de
contestare a predecesorilor?
Nu l-am auzit niciodată glosând despre Antonescu,
Cherchez sau Ghica-Budeşti. Cred că-i respecta, dar voia
să meargă mai departe, epurând bizantinismul greoi,
aliniindu-se stilului "culei de la Măldărăşti", casa simplă,
proporţionată la scara umană.Cred că, într-un fel, era
iconoclast, dar şi Creangă sau Duiliu Marcu au fost
iconoclaşti. Lucrările lor au fost influenţate de
arhitectura italian-mussoliniană. În toată Europa şi în
SUA a existat stilul acesta neoclassic, cu coloane
rectangulare: la Paris, la Washington – ministerele din
jurul Capitolului, care nu stau deloc prost lângă o
clădire mai veche .

Cum se explică strânsa prietenie dintre tatăl
dumneavoastră şi G.M. Cantacuzino? Doicescu
era de stânga, preocupat de proiectele
economice, iar G.M. Cantacuzino era un
aristocrat get-beget, cu studii în Occident…
Cantacuzino nu era adeptul dreptei obtuze a epocii, era
de dreapta prin prisma familiei din care se trăgea. Nu a
făcut niciodată caz de ideologia de dreapta, aşa cum
tatăl meu era pentru progres fără să se fi înregimentat
în vreun partid. Prietenia lui Octav Doicescu cu G.M.
Cantacuzino nu a avut nimic contradictoriu. Era o
fuziune benefică de idei, deşi Cantacuzino era "nobil".
Când Cantacuzino a ieşit din puşcărie, în 1953, pentru o
perioadă de timp, a locuit la noi acasă. I-a unit, ca şi pe
alţi colaboratori ai revistei "Simetria", dilema obsesivă:
România trebuie să se îndrepte spre Occident sau spre
Orient, în estetica oraşului?
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Tatăl meu voia să termine definitiv cu influenţele
bizantine din arhitectura românească şi să curme
veşnicele referinţe la biserică. Toate pavilioanele
expoziţionale ale României, din 1900 până în 1939,
fuseseră biserici. Atât la Turnul Dezrobirii de la
Chişinău, cât şi la turnul Casei Româneşti de la New
York, el a tăiat referinţele la turla bisericească,
laicizând ambele monumente. Cu greu a putut să-i
impună ideea asta lui Mihai Antonescu (ministrul de
externe – n.r.), dar, până la urmă, a reuşit.

Octav Doicescu fusese, în anii 1930, membru
al grupului de prietenie cu URSS. Cum de a
acceptat să proiecteze Turnul Dezrobirii care
celebra înfrângerea "poporului sovietic
prieten"?
Povestea "prieteniei cu URSS" e povestită de Petre

Octav Doicescu alături de Bubi Georgescu
sursa foto: https://arhitectura-1906.ro/

DESPRE CUM SE PROIECTEAZĂ AZI

Pandrea în cartea "Memoriile Mandarinului valah".

Cum vi se pare că s-a proiectat în Bucureşti după
1990?

Zice cam aşa: "L-am sunat pe Octav Doicescu să-i

Personal, o vizită în Bucureşti îmi face rău. Este o

spun că asociaţia Prietenii URSS e interesantă. Mi-a

incoerenţă totală. Alăturarea unor mastodonţi de sticlă şi

răspuns: "Bine, înscrie-mă şi pe mine"". Şi aşa a

oţel la vechi case boiereşti e un nonsens. Specula

rămas. Nu ştiu să fi fost vreo reuniune a acestei

imobiliară a permis dizarmonii evidente. Corupţia este

asociaţii. Monumentul Dezrobirii l-a făcut ca român,

generalizată, iar goana după bani îi face pe arhitecţi să

nu ca "prieten al URSS". Nu mi-a vorbit niciodată

accepte lucrări de un prost gust teribil.

despre asta.

Ce relaţie avea tatăl dumneavoastră cu
Nicolae Caranfil – şeful Uzinelor Comunale
Bucureşti?

Mulţi arhitecţi de azi acţionează ca nişte firme de
consultanţă pentru clienţii lor: îi ajută să găsească
breşe în legislaţia de urbanism, întocmesc
documentaţii false etc. V-a povestit tatăl
dumneavoastră de situaţii similare în peisajul
anilor 1930?

O relaţie bună. Caranfil, împreună cu inginerul Emil

Nu cunosc dispute de acest gen în perioada interbelică.

Prager, e cel care a făcut lobby la primarul de-atunci

Erau controverse de alt ordin. Am presa epocii. De

ca o mlaştină numită "Herăstrău" să fie asanată şi

exemplu, disputa privind Halele Obor care, iniţial, trebuiau

transformată în parc, iar partea construibilă să fie

construite de Octav Doicescu, dar, din motive tehnice, de

utilizată pentru casele angajaţilor Uzinelor

concepţie, i-au fost atribuite lui Horia Creangă. Sau blocul

Comunale Bucureşti. Scriitorul Victor Ion Popa şi

"Banloc" care, fiind roşu, i-a şocat pe puriştii vremii. Nu

sociologul Dimitrie Gusti au propus ca o parte din

erau discuţii financiaro-speculative.

casele tradiţionale, aduse în Bucureşti cu ocazia
expoziţiei din 1936, să se transforme în Muzeu al
Satului. Important la actualul cartier Primăverii este,
cred, faptul că aceste case erau pentru inginerii şi
tehnicienii Uzinelor Comunale. Era capitalismul
paternalist, răspândit, la vremea aceea, prin toată
Europa.

Există situaţii asemănătoare în Franţa de astăzi?
În Franţa, regulile sunt stricte. Nu se poate trişa cu legea,
nu se poate aduce hidosul în oraş. S-a întâmplat chiar să
se dărâme nişte vile de pe Coasta de Azur, construite de
nişte saudiţi. Au existat controverse privind Muzeul
Beaubourg, Piramida de la Luvru. Repet, sunt dispute de
ordin funcţional, mai ales când ţin de interesul public.
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ARHITECTURA CONTEMPORANĂ ÎN SIBIU
Analiză a unei liste cvasi-subiective de
realizări din ultimele 4 decenii

FEBRUARIE 2021 • INFO 3 • ARH. DORIN BOILĂ

OBIECTIVE
ANALIZATE:
Blocuri-unicat de locuințe în
vecinătatea Sinagogii
Corpul Facultății de
Inginerie a Universității
„Lucian Blaga”
Biserica ortodoxă din parcul
central al cartierului Ștrand
Corpul nou al spitalului
Polisano
Hotel „Golden Tulip”
Amenajarea zonei de est a
Pieței Unirii

O PERIODIZARE A CURENTELOR
ARHITECTURALE ÎN SIBIUL
SECOLULUI AL XX-LEA
Etapa Art Nouveau/Arta 1900 - ilustrată
printr-o serie de imobile implantate cu
măiestrie în țesutul istoric, în trendul
specific arhitecturii central-europene, de
care orașul nostru beneficia (birouri și
arhitecți din Imperiu, firme și meseriași
bine școliți, o administrație destul de
riguroasă) - construcții pe str. Filarmonicii,
Poșta Mare, Cinema Arta (azi Direcția jud.
de Cultură), Baia Neptun și chiar Banca de
vizavi de Muzeul Brukenthal (azi, primăria
orașului).
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Etapa interbelică - din care ne-a rămas un
fond destul de consistent, realizat în cel
puțin cinci stiluri contemporane acelei
perioade: modernism / internaționalism /
Art-Deco / Romantism național-românesc
(clădiri programat manifeste ale României
Mari, după 1918) / eclectic modern; pe
lângă care s-a situat permanent
vernacularul anonim, cu implanturi
inclusiv în nucleul medieval al orașului,
încă destul de viguros în acea epocă.
Astăzi, majoritatea implanturilor
„moderniste” din zona istorică par deja
„îmbătrânite” și se înscriu acceptabil între
construcții cu 200-300 de ani mai vechi.

Blocuri-unicat de
locuințe în
vecinătatea Sinagogii
(Str. Constituției)

Aceasta și pentru că proiectele lor au fost
corect contextuale, respectând croiala
primară, cornișele și caturile, de multe ori
și acoperișurile.
Etapa postbelică - este cea care a atacat

Șef proiect - arh. Radu Medrea
(azi, în Franța) / deceniul 9, sec.
al XX-lea. Evaluare urb. - II.b.

programatic toate cartierele istorice,
începând cu demolări fără scrupule de
continuitate parcelară, volumetrică și

Un ansamblu minimal de
locuințe colective care, trecut

stilistică, implantări barbare de dotări

prin toate „furcile caudine”

industriale și până la plombe cu locuințe

comuniste ale vremii, a reușit să

tip bloc de apartamente și plantarea unui

fie edificat de o parte și de alta a

parc în toată Piața Mare a nucleului

principalei sinagogi din Sibiu.

medieval... Ne-au rămas câteva probe de

Detenta laterală lăsată acesteia,

construcții staliniste, apoi de curent
industrialist, până la încercări de
neoromantism funcționalist, postmodernism și minimalism.
Pentru aprecierea celor câteva realizări de
marcă ale arhitecturii contemporane sibiene,
am propus o analiză de inserție în existent, pe
două paliere de evaluare urbanistică:
I.a. - contextualizare / adecvare;
I.b. - soluție inedită;
II.a. - integrare;
II.b. - sinergie reușită.

înscrierea perfectă la cornișa
monumentului și la aceea a
blocului învecinat (întâmplător
interbelic), croiala volumetrică
pe corpuri mari, continuată la
următorul nivel cu fragmentare
la scara corpului, a dus la un
dialog inedit cu sinagoga - atât
în desfășurarea stradală, cât și ca
volum-masă. Nu s-a putut evita
diferența dimensională a
golurilor, dar s-a obținut
echilibrarea prin raport
asemănător de plin-gol pe
fațade.
S-a lucrat și la jocul corpurilor de

Iată cele 5 exemple luate în vizor, dintre

acoperiș, tipologie diversă de

proiectele materializate în orașul Sibiu după

lucarne și salturi de streașină

1980:

curajoase.
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O paralelă de motive ale fațadei s-a
obținut prin realizarea pe blocuri a unor
câmpuri cu textură diferită și chiar a unor
suprafețe de corpuri de sticlă tip Nevada.
Foarte importantă a fost opțiunea de a nu
prevedea balcoane stupide ca la blocuriletip, acestea fiind înlocuite cu mini-logii,
multe deja închise de către locatari.

CORPUL FACULTĂȚII DE
INGINERIE A UNIVERSITĂȚII
„LUCIAN BLAGA”
(STR. EMIL CIORAN)
Șef proiect - arh. Gabor Menekes (azi, în
Olanda) / deceniul 9, sec. al XX-lea.
Evaluare urb. - II.b.

Dezvoltarea universității sibiene a solicitat spații
mult extinse pentru facultățile tehnice, încă din
anii 1980. Terenul avut la dispoziție a fost minim
și cu pantă de câțiva metri, în continuarea
corpului principal (fost liceu interbelic), deschis

Soluția aleasă de arhitect a fost
croiala unor volume la cornișa
generală a corpului existent și a celor
învecinate și retragerea la
aliniamentul Cercului Militar vecin.
Trecerea la noul aliniament, unde
prospectul străzii se îngustează
dramatic, s-a realizat printr-un corp
mai scund cu 2 niveluri, desfășurat
pe o curbă generoasă și care se
constituie ca o antecameră urbană,
cu accese diverse spre spațiile de
colectare a circulațiilor interioare.
Discursul arhitectural oferit străzii cu
amfiladă de dotări publice (bancă,
casă de cultură, cerc militar, școală)
este un tur de forță, care pleacă de la
decupări pe mai multe niveluri, la
aripa lipită de corpul existent, de la
console pe două etaje, la un început
de peristil (citat postmodernist) și o
retragere vitrată pe toată înălțimea
corpului mai mic cu accesele.
Există și o prezență acuzată a
suprafețelor vitrate (cu mijloacele
acelei epoci comuniste...) care
ilustrează și funcțiunile interioare cu
holuri, traversări și spații de adunare
ale studenților, culminând cu
luminatoare înclinate și cu un spațiu
deschis pe mai multe niveluri,
conceput ca o balama între cele 2
corpuri principale și care este
acoperit cu un gigantic luminator
curbat. În acest mod, raportul plingol pe toate fațadele apare ca
rezultat al unui studiu elaborat, cu
expresie netă și favorabilă euritmiei
complexe afirmate pe întreg
ansamblul - o proclamare sinceră a
unei funcțiuni cu specific dinamic,
creator, care, iată, nu s-a perimat
deloc de peste 3 decenii.

spre o stradă unde toate construcțiile existente
erau dotări publice unicat.
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Volumetria s-a dorit de la
început a prelua specificul
asamblării bizantine (pronaos
mai scurt, naos trilobat - 3
abside, încununat de o cupolă
mare), la care s-a adăugat un
turn-clopotniță unic și masiv, ca
o marcă a specificului multor
biserici transilvănene din
ultimele 4 secole, și care
totdeauna a constituit un
semnal vizual accentuat al
comunității românești. Acest
turn a primit și el două anexe
laterale, necesare bunei
funcționări a cultului ortodox și
a oferit un spațiu de pronaos
folositor în timpul marilor
sărbători, când biserica s-a
dovedit neîncăpătoare (deși
este proiectată pentru cca 500
de persoane, așezate și în
picioare).

BISERICA ORTODOXĂ DIN
PARCUL CENTRAL AL
CARTIERULUI ȘTRAND (STR.
MARAMUREȘULUI)
Șef proiect - arh. Dorin Boilă / deceniul 10, sec.
al XX-lea. Evaluare urb. - II.a.

Dezvoltarea universității sibiene a solicitat spații
mult extinse pentru facultățile tehnice, încă din
anii 1980. Terenul avut la dispoziție a fost minim
și cu pantă de câțiva metri, în continuarea
corpului principal (fost liceu interbelic), deschis
spre o stradă unde toate construcțiile existente
erau dotări publice unicat.
Din programul de completare cu dotări culturalspirituale în noile cartiere dezvoltate în perioada
comunistă în Sibiu, parcul lăsat în paragină în
centrul cartierului Ștrand a fost devreme vizat
pentru amplasarea bisericii parohiale necesare
unei comunități de cca 2.000 de apartamente.
A fost a doua inițiativă de acest fel (1991) a

Din aventura avizărilor, care au
durat mulți ani, amplasarea în
spațiul conului de aterizare al
aeroportului internațional a dus
la tăierea unui nivel din turnul
proiectat inițial... Echilibrul
volumetric este însă salvat de
zona naosului și a celor 3 abside
masive, legate între ele prin
cele 4 absidiole acoperite cu
acele semi-cupolete cu un nivel
mai jos, care marchează vizual
o curgere firească a forțelor de
descărcare de la cupolele
superioare. Construcția a durat
cca 15 ani, trecând printr-o fază
preliminară de oficiere a
cultului în spațiul unui generos
demisol; aceasta contribuie
acum la consolidarea unui binevenit statut de Centru social și
cultural al comunității, pe care
și l-a câștigat pe merit.

Arhiepiscopiei Ortodoxe sibiene, după cea din
marele cartier Hipodrom.
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Hotel „Golden Tulip”
(intersecția str. Școala
de Înot-Justiției)
Șef proiect - arh. Smaranda
Câmpeanu / deceniul 1, sec. al
XXI-lea. Evaluare urb. - I.b.

Avem și în acest caz un efort cu
totul deosebit al arhitectului de a
rezolva onorabil toate funcțiunile
unui hotel de înalt standard întrun spațiu cu totul insuficient, din
toate punctele de vedere. Din
care motiv nu există pe nicio
latură a edificiului spațiul
minimal de detentă - pentru

CORPUL NOU AL SPITALULUI
POLISANO (STR. IZVORULUI)
Șef proiect - arh. Mihai Mânzat / deceniul 1, sec.
al XX-lea. Evaluare urb. - I.b.

acces auto, parcări, curte serviciu,
zone verzi și eventual anexe
necuprinse în volumul unic.
Urbanistic, avem o inserare prin
contrast cu întreaga vecinătate,
pornind de la volumetrie, tip de

Pentru a rămâne în perimetrul spitalicesc

raport plin-gol, materiale și

tradițional din Sibiu, grupul privat Polisano a

texturi. La fațada principală, cu

utilizat un teren extrem de dificil, fiind foarte

accesul general, s-a reușit o triplă

mic și periferic acceselor importante. Acesta este

fragmentare a prismei inițiale, cu

corpul principal Polisano, pentru furnizarea de

decroșuri și corpuri avansate pe

servicii complete de sănătate. Proiectantul a

mai multe niveluri. Suprafețele cu

realizat un tur de forță spre a asambla întreg

sticlă-cortină participă în mod

complexul de funcțiuni necesare unui asemenea

fericit la o marcare de accente-

edificiu, drept care spațiile exterioare de detentă

oglindă bine-venite pe câmpul

pentru circulație-acces, garare, servicii specifice

general de placare metalică. De

sunt deficitare, iar cele interioare de regrupare

remarcat restaurantul de la

sunt reduse la minimum.

ultimul nivel al turnului, care

Înscris între anexe joase ale Spitalului Județean,

oferă un punct de belvedere

volumul propus s-a inserat prin contrast,

panoramic, de excepție pentru

marcând totuși pe desfășurarea la stradă, printr-

orașul Sibiu.

un decroș de mai multe niveluri, cornișa
imobilului vecin. Decroșurile repetate au spart
monotonia unui volum inițial aproape cubic, dar
modul de a marca la față diferitele funcțiuni,
varietatea finisajelor - ca materiale, texturi și
riflaje - menținute într-o gamă coloristică sobră,
au dus la o imagine generală favorabilă
aliniamentului de dotări publice importante de
pe această stradă (Facultatea de Medicină, dotări
ale Spitalului Județean). Limbajul arhitectural
rezultat se constituie chiar într-o vehementă
lecție despre cum ar fi trebuit să se exprime
greoaiele volume ale facultății din vecinătate...
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stele, un Centru cultural
multifuncțional cu Teatru inclus și un
pachet de nelipsite locuințe
colective...
Marele atu pe care-l aducea această
soluție, spre deosebire de toate
celelalte propuneri, inclusiv cea
oficială („câștigătoare” apriori...) era
așezarea contextuală pe teren și între
dotările istoric-arheologice prezente
acolo!

ZONA DINTRE HOTEL BULEVARD
(azi Continental Forum) și BD.
CORNELIU COPOSU

Zona fostei „Cazărmi 90” era, de fapt,

PROIECT - AMENAJAREA
ZONEI DE EST A PIEȚEI UNIRII
(INTERSECȚIA BD. ANDREI
ȘAGUNA - CORNELIU COPOSU)
Șef proiect - arh. Radu Medrea (azi, în Franța),
cu un colectiv din Centrul Judeșean de
Proiectare - arh. Ana Zăstăuceanu; arh. Dorin
Boilă / deceniul 9, sec. al XX-lea.
Evaluare urb. - II.b.

terenul pe care se dezvoltase
Bastionul „Porții Cisnădiei”, baza de
apărare a cetății medievale spre sudvest. Soluția prevedea amplasarea
barelor de cazare ale hotelului
conform traseelor curtinei, șanțurilor,
glacisului și ravelinelor acestui
bastion, prezervând totodată
direcțiile de percepere a lanțului
Munților Făgăraș de pe esplanada
Hotelului Bulevard - una dintre cele
mai valoroase priveliști ale peisajului
cultural sibian! Poziționarea

Prilejul acestui articol este bine-venit pentru a

volumelor construite realiza și

aminti tuturor specialiștilor și chiar sibienilor, în

necesara închidere a fronturilor

general, despre un proiect care s-a făcut prin

destructurate ale Pieței Unirii,

voluntariat și în care a fost antrenată aproape

delimitând și un ansamblu extrem de

toată lumea din Atelierul de arhitectură și cel de

favorabil de scuaruri urbane care să

machete din Centrul de proiectare al vremii

facă o trecere gradată din parcelarul

(timp de o săptămână, de dimineața până

medieval către marea piață specifică

noaptea...). Cu atât mai mult cu cât în ultimii

urbanismului comunist (delimitată

câțiva ani, cu prilejul Festivalului Internațional de

incongruent de Hotelul Continental -

Teatru din Sibiu, au avut loc numeroase colocvii

azi Ibis - Casa Modei, magazinul

cu participare internațională, spre a pregăti un

universal și Casa de Cultură - azi

concurs sau chiar o atribuire de proiect unei

Centrul „Ion Besoiu”).

echipe internaționale, care să „mobileze” exact

Tema solicitând păstrarea celor mai

această zonă de est a Pieței Unirii. Tema generică

aglomerate artere rutiere în centrul

este un Centru teatral multifuncțional + Centru

orașului (atunci fără ocolitoare), tot

internațional de conferințe.

ansamblul de piațete-scuaruri

Tema proiectului arhitecților sibieni conduși de

proiectat era legat cu largi pasarele

R. Medrea prevedea, în răspăr cu tema oficială a

pietonale care supra-traversau aceste

conducerii comuniste a vremii, un Hotel de 5

bulevarde.
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Traseele regulatoare ale acestui
ansamblu au fost gândite spre a uni
cu străzi interioare cele trei puncte
excentrice ale sistemului de edificii
propus - este tocmai conceptul
revizitat al ansamblului de turnuri de
apărare medievale din vecinătate,
care aici devin „turnuri de cultură” și
capete de perspectivă pentru toate
arterele rutiere ce converg în marea
piață.
Observăm, după 33 de ani de la acest
proiect, că exact pe același
amplasament, numeroasele colocvii
internaționale au ajuns la aceleași
propuneri: străzi și piațete interioare,
un complex de săli de diverse
mărimi, spații de socializare urbană
etc., dar încă n-au ajuns la conceptul
unui mare „atrium urban” (prevăzut
de noi vizavi de hotelul pe bastion)
ca spațiu-brand de acces-întâlnireregrupare al acestui centru, ca să nu
mai vorbim despre imaginea în
oglindă contemporană a amfiladei
de turnuri medievale...
ZONA DINTRE BD. CORNELIU COPOSU și STR.
DOBRUN (fostă Manutanță Militară)

Platforma cu teatrul, sala veche de sport, piața
alimentară și depozitele manutanței, construită
tot pe o declivitate naturală, dinspre str. Dobrun
către bulevardul Coposu, a fost concepută ca un
mare centru cultural, având ca nucleu Teatrul,
gândit la o capacitate similară celui din Tg.
Mureș.
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FACULTATEA
DE ARHITECTURĂ
CUM E ACUM?

TEXT: ȘERBAN ȚIGĂNAȘ

CUM E LA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ,
ACUM?

Decan al Facultății de
Arhitectură de la Cluj

Am primit bucuros această întrebare de la Mircea, acum
că am primit rolul de decan, la Cluj. Îmi spunea că mulți
dintre cei care au fost demult studenți și au păstrat
amintirea facultăților de Arhitectură ar putea fi interesați
despre provocările prezentului și transformările recente.
Pentru un tablou complet ar trebui să ascultăm opinii
diverse, care ar putea completa un puzzle. Eu vi le ofer
pe ale mele, care ar putea fi oricând puse alături de cele
ale colegilor mei și ale celor din celelalte universități din
țară și, mai ales, de cele ale studenților sau absolvenților.
Îmi aduc aminte cu plăcere de vorbele unui coleg, care
le spunea studenților la atelierul anului 2, la care lucrăm
împreună: „Asemănarea dintre noi și voi este aceea că și
noi am fost studenți; diferența este că voi nu ați fost încă
arhitecți și profesori”. Iată de ce doar cineva cu oarecare
experiență poate simți schimbările, tendințele și face
comparații. O să vorbesc despre mai multe aspecte, întro ordine pe care o consider mai puțin importantă.
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PERCEPȚIE ȘI AȘTEPTĂRI

Tinerii de astăzi văd profesia de arhitect la fel
de atractivă și importantă pentru societate, ca
mai demult. E, de fapt, un fenomen universal.
Peste tot în lume, pe toate continentele, în
țările bogate sau cele sărace, tinerii doresc să
urmeze cursurile universitare la Arhitectură.
Nu cred că aici s-a schimbat ceva. Creșterea
uriașă a cifrei de școlarizare pe țară pentru
Arhitectură și diversificarea programelor de
studii cu Urbanism, Arhitectură de Interior, cu
variațiuni dedicate restaurării, peisagisticii și
altora, au făcut ca în ultimii douăzeci de ani
numărul total cumulat al studenților care
încep facultatea anual în România să fie de
peste 1.000. Îmi amintesc când am studiat eu
și erau doar 60 în toată țara, în condițiile în
care concurența la admitere era de peste zece
ori mai mare. Nu spun că era mai bine sau mai
rău. În mod evident nu erau suficienți arhitecți
în țară și probabil nici acum, după treizeci de
ani de creștere nu sunt încă suficienți, mai ales
din cauza distribuției neomogene. Prea puțini
tineri aleg să se revină acasă sau să își dezvolte
o carieră acolo unde lipsesc arhitecții,
preferând să rămână în orașele mari.
Opțiunea este evident legată de stilul de viață
vizat și de existența unor piețe mai atractive,
cu multe firme, chiar dacă sunt în concurență.
Așteptările tinerilor de la Facultatea de
Arhitectură sunt de multe ori puțin conturate,
la început, idilice și pline de curiozitate. Mulți
se așteaptă să fie învățați, așa cum se petrece
la liceu, să li se spună exact ce au de făcut și
descoperă cu uimire că li se propune altceva:
să descopere, să își construiască o metodă
proprie, să adopte un mod de gândire și de
lucru prin proiecte, pe care le controlează
total. Profesorii îi ghidează și stimulează, dar
nu le oferă, așa cum erau tinerii obișnuiți,
rețete precise și modele complete.
Transferul de responsabilitate îi face pe unii să
fie extrem de mirați în anii mici și să se
adapteze destul de greu.

Diferența dintre acum și mai demult
este aceea că destul de mulți dintre cei
care își propun să urmeze Arhitectura o
și fac, fără să fi simțit o chemare specială
sau să aibă aptitudini dobândite printr-o
pregătire foarte susținută.
Da, tinerii se pregătesc și acum pentru a
intra la Arhitectură, dar nu ca pe vremuri
și ceea ce diferă sunt șansele lor de a
reuși, mult mai mari în prezent. De fapt,
sistemul educațional s-a amplificat și
pentru a-i avea clienți. Discutând cu
studenții, aflăm încă din primele zile că
s-au îndreptat către Arhitectură cu
singurul gând de a deveni creatori
remarcabili cu o viață bună, fără să știe
că, de fapt, în filmul în care vor juca sunt
puține roluri de vedete.
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CREATIVITATE ȘI INSPIRAȚIE
Un arhitect, dar și un student la
Arhitectură, e pe undeva ca un bucătar
care trebuie să gătească din ceea ce are
la dispoziție în cămară. Această cămară
e bagajul de cunoștințe structurate, de
preferințe și de priorități rezultate din
modul în care fiecare înțelege lumea. Nu
poți crea nimic din nimic. Creativitatea
este capacitatea de a lucra cu acestea.
Poți avea, ca tânăr student, dorința de a
umple cămara și de a ține lucrurile în
ordine, pentru ca atunci când e nevoie
să iei de acolo și să combini, cu șansa de
a obține ceva nou și bun. Studenții

PASIUNE ȘI INTERES

trebuie să descopere „magia” care ține
de creativitate, bazată pe inspirație, dar

Cuvântul pe care îl aud cel mai des motivând
alegerea arhitecturii este „pasiunea”. Studenții
se declară pasionați în masă. Când încercăm
să vedem ce înțeleg prin pasiune, lucrurile se
complică și diversifică. Pasiunea e explicată
mai degrabă prin plăcere și interes, decât prin
persistență, tenacitate, dedicație și chiar
suferința necesară reluării de la capăt a
studiului și continuei refaceri a desenelor. Ne
luptăm foarte mult pentru a releva nevoia ca
proiectele, pentru că arhitectul se formează
prin proiecte, să aibă la bază un concept solid,
bazat pe ingrediente bune și nu doar pe
aplicarea unor reguli și formule existente.
Aceste ingrediente vin din cultura proprie și
din cercetarea necesară în fiecare caz, iar dacă

care nu se poate reduce, cum cred mulți
dintre ei, la o idee. Pentru un proiect e
nevoie de o idee, spun ei. Apoi
construiești în jurul ei, fără să știi ce o să
iasă. Să fie oare așa de simplu? Idei sunt
destule, peste tot. Unele ale fiecăruia,
cele mai multe ale altora. Cum poți reuși
însă să transformi niște gânduri, uneori
reduse la o anumită caracteristică sau
calitate, într-un proiect, care are o temă,
un program, un context? Cum poți să
faci asta când niște oameni care se
cheamă profesori, îți spun mereu, la
fiecare discuție că nu e încă bine sau, în
cel mai bun caz, că poate fi, trebuie să
fie mult mai bine?

cea de-a doua poate fi stimulată, absența cele
dintâi se poate eventual suplini în ani și cu
eforturi susținute. Evident, mă refer la o
cultură de bază, potrivită vârstei și experienței,
peste care se construiește. Interesul este foarte
prezent la început și continuă pe parcurs, dar
se transformă. De la interesul pentru anumite
discipline și pentru comunitatea colegilor,
preocupările se diversifică în timp. Notele sunt
importante pentru că asigură un loc în cămin
și, în curând, șansele unei burse Erasmus. Unii
devin interesați de a-și construi o
personalitate, ca viitori arhitecți. Alții, ceva mai
mulți, continuă să exploreze, dar la un
moment dat pot cădea în plasa unor șabloane
care îi vor îndepărta de aspirațiile inițiale.
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COPIERE ȘI PLAGIAT
Se copiază. Întotdeauna s-a copiat cumva, mai
ales la examene, care poate sunt încă prea
multe prost croite, bazate pe a verifica
înțelegerea de noțiuni și acumularea de
cunoștințe și prea puțin pe folosirea lor în mod
creativ. Internetul a devenit o sursă extrem de
bogată și foarte ușor de utilizat, dar tocmai
această disponibilitate o face periculoasă
pentru superficialitate și tentația copierii. E o
mare diferență, dar foarte greu de explicat, între
a copia și a te inspira. Un profesor bun trebuie
să reușească să transmită această diferență. Un
student bun trebuie să reușească să o înțeleagă.
Cea mai mare problemă este, cred, situația în
care studentul nici nu își dă seama că ceea ce

NOI ȘI VOI

face nu este a se inspira, el de fapt copiind. A
combina valori și soluții, a prelua formule de
principiu și a le adapta și alte asemenea
procedee inevitabile pentru a proiecta este, de
fapt, marea provocare. Există și profesori pe
care i-aș putea numi prea puternici. Ei transferă
studentului foarte mult din propria
personalitate, prin convingerea sau chiar
seducția de care sunt capabili. În mod cert se
învață ceva și din așa ceva. Însă în momentul în
care profesorul devine coautorul proiectului tău
ca student sau poate chiar tu treci în poziția de
coautor, profesorul devenind autorul principal,
apar riscuri. Uneori am numit așa ceva dopaj.
Profesorul e mulțumit că proiectul e bun, deci și
îndrumarea a fost la înălțime. Studentul e
bucuros că se detașează. Mi-e greu să spun
dacă cei care trec prin asta se pot desprinde cu
ușurință de dopaj și pot păstra experiențe
valoroase, pentru a deveni ei înșiși.

Cele două tabere sunt inevitabile deși
am vrea să fim colegi care colaborează.
Studenții pe de o parte, profesorii pe
cealaltă. Există întotdeauna și infiltrați ai
unora în cealaltă, în ambele sensuri. Se
continuă altfel, de fapt, o separare
conturată în școală și liceu, unde
diferențele de vârstă și maturitate sunt
prea mari pentru a fi altfel. În
universitate, mai ales în etapa
masterului, studenții și profesorii ar
trebui să fie mai mult colaboratori în
echipe de cercetare. Dar Arhitectura nu
are program de master. E o licență
prelungită, cu prea puține diferențe între
momentele în care discuți cu boboci de
18-19 ani și cele în care ai un dialog cu
„veterani” de 25-26 de ani. Atât studenții,
cât și profesorii sau mai degrabă mulți
dintre ei, pentru că există excepții, uită
de această diferență fundamentală,
comportându-se pe dos. De multe ori
profesorii tineri sunt trimiși către anii
mici, să capete experiență, în vreme ce
dascălii cei experimentați lucrează cu
studenții din anii mari, unde, nu-i așa, e
mai greu, mai complex, trebuie să fii un
adevărat profesionist ca să ai ce să le
spui? Nu cred că e bine. Un bun formator
este cel care reușește să declanșeze o
atitudine bună, să amorseze un proces,
punându-i bazele.
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ȘASE ANI CU EXECUTARE

Studiul arhitecturii a rămas foarte lung la noi.
Cei șase ani fără marcarea etapei de licență au
devenit dintr-o normă, o excepție. Mai sunt o
minoritate foarte restrânsă de facultăți de
Arhitectură în lume care nu oferă programe
distincte de licență și master, totalizând cinci
ani. am putea fi tentați să spunem că un an în
plus nu strică, contribuind la o mai bună
maturizare și aprofundare. Am putea spune, și

VEȘNICA REVENIRE

mulți o și cred, că a studia mai mult însemnă

(UNIVERSITATEA CENTRATĂ

evident a deveni mai pregătit. E adevărat doar
dacă am ignora alte aspecte importante care ne
scapă multora. O lume întreagă studiază
Arhitectura în 5 ani, o imensă majoritate în
formula distinctă, mai întâi licență și mai apoi,
doar pentru unii, master, iar titlul de arhitect se
obține doar după master, ceilalți rămânând
doar licențiați în arhitectură. Nu trebuie să aibă
un titlu anume. La noi e inflamație mare,
trebuie să se cheme cumva, cum a fost cu
„conductorii”. Foarte neinspirat titlu, în opinia
mea. Dar suntem în țara titlurilor, unde
contează cum ți se spune și mult mai puțin ce
faci. Dacă am acea mai întâi licență, tinerii vor
putea să înțeleagă și să decidă dacă doresc să
lucreze după absolvire și să studieze mai târziu
sau în paralel, sau dacă nu doresc să continue,
pentru că au alte dorințe. Poate nu li se
potrivește foarte bine ceea ce au ales, poate
doresc să facă altceva, dar au pus o bază sau au
încercat. Cea mai nefirească consecință a celor
6 ani cu executare este că, neavând licența,
absolvenții de la noi nu pot alege să facă un
master altundeva în lume. Îi ținem prizonieri,
pur și simplu, pentru că nu acceptăm

PE STUDENT)
Conceptul e sănătos și firesc.
Universitatea trebuie să se concentreze
pe interesele legitime ale studentului.
Dar vorba unui coleg: „Universitatea
noastră e centrată pe studentul
restanțier”. Astfel, studenții care au întradevăr opțiunea să dea examenele de
mai multe ori sau eșalonat, în mai multe
săptămâni, pierd frecvent miza și
ștacheta coboară. Mai mult, dacă
studenții pot opta, de ce toate celelalte
drepturi, burse, cămine și altele se dau
pentru integraliști? Nu cred că a avea
toate examenele luate din prima mai
este un merit, în condițiile în care ai
dreptul să le eșalonezi. Și aici mi se pare
că rămân combinate mai multe
paradigme, simultan. Da, toate acestea
țin de o discuție amplă despre educație,
în general, care pare că nu poate fi nici
măcar declanșată, după cum se
guvernează la noi.

concurența internațională care s-ar manifesta
dacă am fi precum ceilalți. Nu putem așa nici
beneficia de colaborări internaționale între
facultățile care au programe de master, ceea ce
e o mare pierdere. Totul se bazează acum pe
experiențe în colaborare, pe mobilitate și
schimburi. Noi nu putem, pentru că cei care au
influențat până acum decizia politică au alte
opinii sau interese. Ați înțeles în mod cert care e
poziția mea în această problemă.
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STUDENȚIE ȘI LIFESTYLE
Se spune că studenția este, pentru mulți, cea
mai frumoasă perioadă a vieții sau tinereții.
Cred că e așa, dacă ai o studenție frumoasă,
pentru că nu toți au această șansă. A fi student
la Arhitectură poate fi, ne aducem cu toții
aminte, foarte bine. Provocările și satisfacțiile,
eforturile mari, dar duse până la capăt și cu
rezultate vizibile, mediul special, diferit, chiar
elitist din perspectiva preocupărilor, toate
acestea au făcut din studenții la Arhitectură o
categorie aparte, foarte râvnită.

PROFESORII AUTODIDACȚI
Aș scrie ceva și despre profesori, pentru că
sunt fundamentali pentru o facultate. Cu
anumite excepții, care au survenit mai
ales în timpurile recente, cadrele
didactice universitare sunt în foarte mare
măsură autodidacți. Nimeni, cu excepții
notabile, nu te învață să fii profesor, să
îndrumi, să predai, să ai o metodă, ca
universitar. E adevărat că unii, cei mai
mulți, au parcurs modulele pedagogice,
deci au primit cunoștințe teoretice și
practice generale în acest sens. Acestea
însă nu s-au referit la a forma arhitecți,
fiind de pedagogie generală. De aceea, a
deveni profesor pentru studenții la
Arhitectură e o cursă cu tine însuți să îți
formezi o viziune și o metodă, de preferat
corecte și eficiente, pentru a învăța, adică
a forma. Aici ar fi foarte mult de vorbit,
pentru că unii dintre noi, chiar dacă sunt
arhitecți buni sau foarte buni, nu reușesc

CEI MAI BUNI (STATISTICA OAR)
Ordinul a realizat un studiu pe ultimi peste
cinci ani, referitor la performanțele tinerilor care
termină stagiatura și se prezintă la examenul
pentru dreptul de semnătură. Găsiți studiul pe
site-ul organizației. El arată că cei proveniți din
facultăți diferite au, statistic, rezultate diferite.
Este foarte adevărat că nu doar facultatea
absolvită este cea care trebuie avută în vedere
într-o astfel de analiză, fiind foarte important și
mediul în care a făcut stagiatura pentru cel
puțin doi ani, adică îndrumătorul sau
îndrumătorii și cultura firmei de proiectare. Una
peste alta, m-am bucurat să văd că absolvenții
facultății noastre stăteau cel mai bine în acest
studiu.

să fie profesori la fel de buni. Le lipsește
ceva, poate tot o vocație. Alții, fără a fi
arhitecți cu operă și practică
semnificativă, pot fi profesori excelenți,
pentru că descoperă și își formează o
metodă, pe baza cunoașterii psihologiei
umane, peste care suprapun descifrarea
problemelor specifice arhitecturii. Unii
sunt atât arhitecți remarcabili, cât și
profesori buni, dedicați, dar când ceva
merge foarte bine și te absoarbe, poți să
nu mai oferi timp prea mult sau chiar
suficient pentru celelalte. Ceea ce se
întâmplă în realitate e simplu: într-o
facultate se întâlnesc inevitabil toate
categoriile, contând ponderile acestora și
mai ales modul în care reușesc să lucreze
împreună.

50

Alții, ceva mai nuanțați, spun că este mai
ușor să lucrezi în on-line cu cei pe care îi
cunoști din off-line, dinainte, deci i-ai
întâlnit și îți sunt familiari. Tot ei spun că e
mult mai greu să pornești o colaborare la
distanță, decât să o continui. Ceea ce am
constatat eu e poate interesant de
menționat, în plus față de aceste opinii.
Prezența la atelierul on-line a fost mult
mai bună decât la cel real, de dinainte. În
atelier, studenții veneau sau nu, după
propriile lor interese sau conflicte de
programe proprii, evitând să stea mai

ÎN LINIE

mult decât e necesar pentru a avea un
dialog cu profesorii pe proiectul propriu.
Uneori chiar evitau să vină la atelier dacă

On line, scris cu sau fără cratimă, en ligne, cum

nu au lucrat suficient pentru a se justifica

spun francezii, însemnă „pe net”, adică internet.

o discuție. On-line studenții au fost foarte

Însemnă conectat, logat, împreună cu toți

prezenți, pentru că a fost confortabil. Stai

ceilalți care populează acest spațiu virtual, sau

acasă sau la cămin și urmărești pe ecran,

depozitar uriaș de informații și legături.

cu folos, discuțiile cu toți colegii. Studenții

Internetul a marcat studiul arhitecturii încă de

mi-au mărturisit că a fost unul din

la început, de acum 25 de ani, când s-a

principalele avantaje ale acestei perioade.

generalizat și a început o ascensiune

Pentru cursuri, sincer, nu știu de ce ar

incredibilă. În mai puțin de zece ani ultimele

trebui să ne întoarcem în amfiteatre, când

bastioane ale rezistenței la utilizarea

informația livrată unidirecțional, de la

computerelor personale în studiul arhitecturii și

profesorul de la catedră spre clasa de

cu precădere la proiectare au căzut. Fenomenul

studenți, se poate uneori face mult mai

a fost și merită studiat în continuare, pentru că

bine cu ajutorul mijloacelor

a influențat studiul arhitecturii în universități

computerizate și folosind internetul. Mai

absolut fundamental, în opinia mea. Dar nu

mult, schimbul de informații, predarea de

despre asta vreau să scriu acum. O să mă refer

proiecte și consultarea lor este foarte

la perioada Covid 19, în care am fost nevoiți cu

facilă și total necostisitoare fără planșe

toți să ne mutăm integral în on-line. A fost greu,

listate pe formate mari și afișate pe

a fost interesant, mai continuă și nu știm cât,

panouri, dar cu fișiere urcate în module

dar peste toate am convingerea că am fost

de stocare on-line, consultate de acasă,

obligați să progresăm și să medităm serios la

cât timp e nevoie, iar apoi discutate în

cum să continuăm când vom avea de ales.

sesiuni audio/video, cu comisii de

După această experiență, care nu s-a terminat

profesori și cu public nelimitat.

încă, pentru că în acest moment când scriu
suntem tot integral în on-line și la Cluj e zonă
roșie, opiniile sunt împărțite. Unii spun că nu se
pot îndruma bine proiecte, nu se poate face
„atelier de arhitectură” on-line. Alții spun că,
dimpotrivă, dacă studenții au deprinderi de
proiectare, nu sunt în anii mici, când au nevoie
de o grijă aparte pentru a învăța primii pași, se
poate lucra la distanță, chiar făcând schițe în
mediul digital și intervenții grafice, de mână, cu
ajutorul tehnologiei disponibile, având un
dialog suficient pentru ceea ce însemnă
îndrumarea proiectelor.
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CUM E LA FACULTATEA DE
ARHITECTURĂ?
Pentru unii e minunat. După efort și
persistență rămân doar amintirile
frumoase, nu-i așa? Cu toții am trecut
prin asta și ne aducem aminte de
vremurile minunate ale studenției. Unii
am prelungit-o cât am putut sau
continuăm să studiem când avem
ocazia. Totuși există și studenți care
abandonează, pentru că nu reușesc să
termine studiile sau constată că nu li se
potrivește ceea ce fac. Unii termină cu
greu, prin tenacitate și revenire, dar nu
neapărat onorabil și cu succes. Unii abia
așteaptă „să scape”, ajungând să
considere școala ca pe ceva care nu le
oferă aptitudini folositoare pentru ceea
ce consideră ei viața reală, profesia din
piață. O parte dintre aceste gânduri le
sunt induse de cei care îi angajează,
uneori colegi de ai noștri detașați de
universitate, dar care se pricep foarte
bine la educație și reproșează că
facultățile nu se concentrează să
producă exact ce au ei nevoie pentru
munca (de jos) din birou. Eu sunt foarte
atent atunci când o promoție cântă
Gaudeamus. Le văd ochii și gesturile și
îmi dau seama că unii sunt în al nouălea
cer și au o bucurie specială pentru că de
mâine li se va spune arhitecți. Alții nu.
Cum e la Arhitectură? Exact ca în viață.

"Cum e la Arhitectură?
Exact ca în viață."
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INFO 5

ARC PESTE ATLANTIC
VIZITÂND CALIFORNIA

GLENDALE

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

EPISODUL 8

AUTOR:

Plecând pe autostrada Foothill Frwy către vest, la vest - nordvest de Pasadena, intrând între poalele Munţilor San Gabriel
din nord şi culmile Munţilor Verdugo din sud - sud-vest, care
intră în oraş, poţi ajunge, ieşind din autostradă şi urcând
către nord, la o gradină publică, cu arbori umbroşi și peluze
frumoase, care urcă dealul. Aici suntem undeva în vestul
cartierului Glendale, către Burbank.
Glendale este un oraş suburbie a ariei Los Angeles, situat în
estul văii San Fernando, intersectat de culmea montană
Verdugo. Glendale are circa 200.000 locuitori. Aproape trei
sferturi din populaţie sunt albi, iar o cincime sunt hispanici
ori latino. Din totalul locuitorilor, circa 40% (80.000) sunt
armeni.
Glendale este situat între Pasadena şi Burbank, fiind un
cartier sau oraş asemănător cu Pasadena, doar că este mai
răsfirat şi mai jucat, având străzi în pantă şi locuinţe
cocoţate pe dealuri şi pe coamele lor. Există, fireşte, şi un
downtown Glendale, cu câteva imobile mai înalte de birouri
pentru instituţii şi bănci.

arh. Gheorghe IONAŞCU
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Clădirea bibliotecii, cât
şi portalul de intrare
au o arhitectură
clasicistă, albul
faţadelor dând o notă
de eleganţă aparte.

În capătul de perspectivă al aleii carosabile auto, găseşti o
poartă de acces pietonal, cu un ancadrament clasic în trei
arcade şi continui urcarea pe o alee, care te duce sus, la
câteva pachete de trepte ce conduc la Biblioteca publică
Miradero. Aceasta are şi un club cu sală de reuniuni şi este
amplasată oarecum în mijlocul parcului, în partea mai înaltă
a grădinii.
Mulți oameni vin aici cu maşina, parchează şi stau tolăniţi pe
gazonul gros, mirosind a fân proaspăt cosit. Uneori îşi aduc şi
câte o măsuţă pliantă și un șezlong, pe care stau lejer, şi iau
câte o gustare adusă la pachet. Dar majoritatea se aşază
direct pe iarbă, nefiind nicio interdicţie în acest sens.
Axul drumului de acces care te conduce către gradină,
poartă, aleea ce urcă, are drept cap de perspectivă clădirea
frumoasă a bibliotecii. Aleea pietonală care te conduce de la
portalul de intrare în grădină, până la prima treaptă a
scărilor, este flancată de palmieri foarte înalţi, care stau ca
nişte străjeri, pe mijlocul aleii fiind amplasată o suită de
jardiniere mari cu elevaţia din plăci de beton prefabricat
profilat. Clădirea bibliotecii, cât şi portalul de intrare au o
arhitectură clasicistă, albul faţadelor dând o notă de eleganţă
aparte. De fapt, aici se află aşa-numitul Brand Library and Art
Center.
Există un colegiu pentru comunitatea din Glendale, precum
şi un grup şcolar în limba armenească. Cunoscutul actor John
Wayne este originar din Glendale, ca mai mulţi alți oameni de
cultură şi de artă. Glendale este o macro-zonă rezidenţială
extinsă, cu un mediu urban liniştit şi foarte plăcut pentru
locuire.
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IN MEMORIAM

CRISTINA

ȚURLEA

DE ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

CINE ESTE DE FAPT
CRISTINA ȚURLEA?

CRISTINA ŢURLEA a absolvit în 1990
Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti; în
1996 Şcoala Academică de Înalte
Studii în cadrul aceleiaşi universităţi,
iar în 2003 Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi Administrative din cadrul
Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir", Bucureşti. În 2007 obţine
titlul ştiinţific de doctor în arhitectură.
A publicat numeroase articole şi
cercetări, în reviste de specialitate,
manuale şi în cadrul sesiunilor anuale
ale Academiei Române. Ea este
autoarea volumelor „Arhitectura şi
spaţiile publice", „Cronica restaurării
Palatului vechi al B.N.R.” pentru care a
fost și premiată în cadrul Bienalei
Anuale de Arhitectură sau al recent
apărutei lucrări „Simboluri în
arhitectura palatelor financiarbancare”.
Din 2005 a lucrat în cadrul Băncii
NAȚIONALE.

Șansa dată de Bunul Dumnezeu a făcut ca Sucursala
UAR Sibiu să beneficieze de prezența CRISTINEI
ȚURLEA în două rânduri, din câte știu au fost primele
ei expoziții în afara Bucureștiului. Am avut fericita
ocazie să mă bucur și de câteva expoziții vernisate la
Centrul de Cultură Arhitecturală UAR din București, la
a caror vernisaje am participat personal și pe baza
imaginilor culese cu acel prilej am redactat articole
ample și bogat ilustrate cu operele CRISTINEI. Vă
reamintesc că în buletinele noastre au apărut și recenzii
la două dintre albumele care o aveau drept autoare.

O descriere amplă a carierei sale în ultimii
15 ani de activitate petrecuți ca angajată
a Băncii Naționale o găsim în anunțul pe
care guvernatorul băncii Mugur
ISĂRESCU l-a semnat și publicat în trei
cotidiene importante, „Adevărul”,
„Jurnalul Național” și „România Liberă”.
Îl puteți citi AICI.

Pe cei care nu ați cunoscut-o pe această talentată și
minunată colegă, cât și pe cei care doriți să o revedeți
în articolele de care am pomenit, vă invit să accesați
websiteul sucursalei noastre www.uarsibiu.ro și să
recitiți buletinele din: Noiembrie 2017, Decembrie
2017, Decembrie 2018, Noiembrie 2019
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Inițial mi-am propus să fac o recapitulare amplă, în
imagini, a evenimentelor pe care le-am relatat în
articolele noastre. M-am răzgândit lăsând în seama
voastră, a cititorilor fideli, să le descoperiți recitind
articolele publicate, de-a lungul timpului, în buletinul
nostru lunar.
O să recapitulez însă cu imagini și citate ultima întâlnire
pe care membrii sucursalei noastre au avut-o cu
CRISTINA la inaugurarea din 31 octombrie 2019 a
Centrului de Cultură Arhitecturală Sibiu. Onoram atunci
o promisiune pe care i-o făcusem CRISTINEI cu un an
înainte, când începusem lucrările de restaurare a acestui
spațiu, deoarece eram convins că sărbatorirea inaugurării
lui nu se putea potrivi mai bine decât cu vernisarea unei
expoziții de pictură. Invitația am făcut-o însă în dublu
sens. Nu putea să lipsească Stelian ȚURLEA, soțul și
partenerul ei, scriitor și publicist marcant, cel care a avut
grijă de fiecare dată ca talentul CRISTINEI să fie pus în
valoare și care i-a fost un permanent sprijin moral în
bogata ei activitate atât ca arhitect, scriitor, dar mai ales
ca artist plastic. În consecință, la eveniment a acceptat să
fie prezentă și Editura Crime Scene Press pentru lansarea
romanului „Înnebunește-i”, al lui Stelian.

În ziua inaugurării am avut parte de o prezență
numeroasă, arhitecți din țară și din Sibiu, sibienii care au
aflat de eveniment, dar și de personalitățile care am ținut
neapărat să fie prezente și care au și acceptat cu plăcere
invitația noastră.
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Doamna Astrid FODOR, Primar al SIBIULUI:
„Și noi, Primăria, am câștigat, pentru că într-o clădire de
patrimoniu a Primăriei Sibiu dumneavoastră ați investit și, întrun final, câștigă și comunitatea sibiană pentru că ați deschis
un centru de cultură arhitecturală care se potrivește perfect
Sibiului.
Vă felicit pentru această investiție și, în continuare, vreau să o
felicit pe doamna architect Cristina ȚURLEA pentru această
expoziție care se încadrează perfect în acest spațiu.
Ne-ați „părăsit”! Vreau să spun că prima expoziție a fost la noi
la Primarie și a avut un succes deosebit. Am și acum un tablou
de la dumneavoastră, pe care l-ați donat primăriei la finalul
expoziției și care se află în prezent la loc de cinste.”

Doamna arh. Ileana TUREANU, președinte UAR:
„Alegerea vernisării expoziției, acum și aici, cu această
ocazie, mi s-a părut o idee foarte bună și am acceptat imediat
propunerea lui Mircea ȚIBULEAC, președintele sucursalei
noastre.
Mulțumim mult Cristinei! O altă expoziție a ei este acum și la
Centrul de Cultură Arhitecturală din București.
Revenind la Sibiu, mi se pare că un asemenea centru trebuie
să fie un spațiu destinat să găzduiasacă toate artele, care vor
fi întotdeauna binevenite aici, transformând spațiul într-o
vitrină a uniunilor de creație din România”.

CRISTINA, invitată la microfon, și-a făcut o
scurtă și la obiect prezentare:
„Sunt arhitect. În ultimii ani, mai bine de un deceniu, și artist
plastic. Mă bucur să încânt ochii și inimile oamenilor. Sper că
și această expoziție o să facă asta, mai ales că spațiul care-o
găzduiește este atât de minunat. Efortul pe care l-au făcut
colegii din Sibiu este și el minunat, într-un fel natural, în alt fel
aproape imposibil în zilele noastre, dar ei au dovedit totuși că
este perfect posibil.
E o bucurie foarte mare pentru mine să fiu aici împreună cu
lucrările mele, care sper că vor bucura pe toți cei care le
privesc. Mulțumesc!”
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Doamna Maria Olimpia TUDORAN-CIUNGAN, critic și istoric
de artă, mulți ani șefă a Pinacotecii Muzeului Național
Brukenthal, este una dintre cele mai cunoscute voci, dacă nu
cea mai competentă voce, care ne-a acceptat invitația de
fiecare dată când am solicitat-o să facă o prezentare
artistului care își vernisa o expoziție organizată de noi. În
relația cu Sucursala UAR Sibiu pot spune că s-a legat deja o
colaborare care ne face plăcere ambelor părți. Pe CRISTINA a
îndrăgit-o instantaneu, din prima privire pe care a aruncat-o
în expoziția ei de la Primărie. Nici măcar nu o văzuse personal
înainte, totul s-a întâmplat când i-a văzut lucrările. Cum era și
firesc, a venit cu bucurie și de această dată și iată ce ne-a
spus:

„Avem aici cu noi un arhitect-pictor sau un pictor-arhitect.
Este o sintagmă care i se potrivește perfect Cristinei. Dacă ne
uităm cu atenție la aceste lucrări în unele dintre ele intuim
valoarea lor arhitecturală, cu o concepție cât mai
geometrizată.
Cristina ȚURLEA poate să expună alături de artiști plastici
consacrați, în orice galerie de artă, pentru că este o foarte
bună coloristă. Acum cinci ani, când a avut expoziția cu
peisaj, era acolo atâta romantism, atâta lirism și enorm de
multă căldură.
Un aspect care-i caracterizează opera este acela că simte,
vibrează, trăiește în ceea ce pictează, ceea ce reprezintă o
mare, mare calitate. Sunt între artiști unii care, calculând
cerebral, pictează ca să iasă bine și să impresioneze, ea face
așa pentru că așa simte. Se bucură de un colț de natură, se
bucură de o natură statică, se bucură de frumusețea unei
clădiri vechi la care intervine și introduce culoarea, precum
am spus deja, fiind o foarte bună coloristă.
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Uitați-vă și dumneavoastră la aceste arhitecturi, pentru că
aici avem o expoziție de citadine, îndrăznește să pună oranjul,
roșul, vine cu intervenții de alb… are atâta forță cromatică!
Este așa o bucurie în ceea ce face, cum pune și cum așterne
culoarea pe pânză sau pe carton. Ea într-adevăr simte arta,
vibrează în fața a ceea ce pictează! Știe să redea elementele
esențiale ale unei clădiri pe care o pictează. Este interesant
felul în care aplică si cum este de consecventă cu unele
culori. Cristina este un spirit ludic, se joacă prin culoare,
îndrăznește să asocieze roșul cu galbenul puternic, cu
intervențiile de alb. Este o coloristă de excepție!
Nu pot decât să o felicit. Ce aș mai putea să spun? În oricare
din aceste lucrări se simte vibrația, căldura, implicarea
afectivă, emoția pe care o are atunci când pictează, ceea ce
este mare lucru deoarece cu nicio operă de artă, în general, în
creație, nu se poate să cucerești dacă nu ești sincer. Cristina
ȚURLEA este foarte sinceră! Este sinceră, emoționată și ne
emoționează și pe noi.
Vreau să-i mulțumesc din suflet că ne-a oferit această
bucurie de a admira lucrările pe care le expune, fie că sunt
citadine, fie că sunt clădiri sau anumite segmente
arhitecturale, ea este dezinvoltă, o face cu mare ușurință și
cu mare plăcere, este sigură pentru că aici intervine calitatea
arhitectului. În marea lor majoritate lucrările sunt
emoționante, vibrante, captivante.
Îi mulțumesc din suflet și-i doresc multă sănătate, să picteze
în continuare și să vină cât mai des la Sibiu.”
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Din păcate, urarea Olimpiei nu s-a împlinit, CRISTINA fiind

„Ne-a părăsit de curând Cristina Țurlea,

deja suferindă în momentul când asculta elogiile care i se

arhitectă și pictoriță de talent.

aduceau, a fost nevoită să urmeze tratamente medicale în

Pe această personalitate aparte am

continuare cu speranța că totul o să treacă și viața ei va

cunoscut-o la Sibiu, în expozițiile

reveni la normal. După un an de eforturi deosebite, făcute cu

colective ale arhitecților organizate la

sprijinul necondiționat al lui Stelian, care i-a fost, mai ales în

sediul primăriei și cu emoție îmi

această etapă dificilă, un sprijin de nădejde, boala nemiloasă

amintesc lucrările sale, peisaje sincere,

a învins.

calde, redate cu un remarcabil simț

În afară de familie și mulții săi prieteni de suflet, arhitecții și

cromatic, finețe și originalitate. Am

publicul sibian pe care i-a încântat cu lucrările sale au rămas

felicitat-o spunându-i că tablourile sale

profund îndurerați la aflarea veștii triste:

sunt la nivel de artist plastic

CRISTINA nu mai este printre noi!

profesionist.

CRISTINA nu va mai transmite vibrații pozitive celor din jurul

A fost emoționată, parcă nu-i venea a

ei, așa cum o făcea de fiecare dată cu mare generozitate!

crede și i-am sugerat chiar să mai vină la

CRISTINA nu va avea cum să ne mai bucure cu prezența sa

Sibiu cu expoziții personale. Ceea ce a și

plină de optimism! Picturile sale o vor face, însă, în

făcut (una la sediul primăriei și a doua în

continuare.

spațiul admirabil al UAR Sibiu), eu fiind

CRISTINA va rămâne în memoria noastră permanent și numai

onorată să i le vernisez.

simpla ei amintire va fi un prilej de bucurie!

Am făcut-o cu mare plăcere și

CRISTINA, Bunul Dumnezeu să te aibă în pază și să-ți vegheze

entuziasm, căci realmente am comunicat

somnul de veci!

cu imaginile lucrărilor sale, unele cu
valoare simbolică, pe care le-am
interpretat și omagiat, spunându-i că o
mai așteptăm la Sibiu!
A fost fericită și emoționată și a promis
că o să mai vină!
Din păcate, nu a mai reușit, o boală
nemiloasă ne-a luat-o prea devreme
dintre noi cei care am îndrăgit-o,
curmând viața unei arhitecte-artist
plastic atât de delicată și specială.
Regret din tot sufletul plecarea sa
prematură și doresc sincere
condoleanțe familiei, soțului care a
susținut-o cu devotament și afecțiune.”
dr. Maria Olimpia Tudoran, critic și
istoric de artă

La aflarea cumplitei vești, am primit următoarele mesaje:
Bună seara, domnule Țibuleac,
Vestea m-a întristat sincer. A murit o mare DOAMNĂ,
frumoasă, distinsă, sensibilă. Dumnezeu să o odihnească în
pace.
Cu stimă, Astrid Fodor

link imagini:
https://we.tl/t-jwhWbHOR6T
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IN MEMORIAM

MAICOVSCHI

MIHAI

IACOB

DE ARH. MIRCEA ȚIBULEAC

Mihai, între alb și negru
PREȘEDINTE AL
SUCURSALEI UAR GORJ

În această lună februarie, în prag de primăvară, care ar
trebui să ne anime de speranțe și optimism, mi-am luat o
grea sarcină. Trebuie să găsesc cuvintele potrivite pentru a
vă face cunoscut vouă, cititorilor noștri fideli, în mare

29.10.1955 – 16.02.2021

parte colegi de breaslă, că au plecat dintre noi doi colegi
minunați, mult, mult prea devreme față de cât mai
puteau ei să ne spună atât profesional, cât și uman, prin
calitățile lor deosebite de care nu de puține ori am
profitat și noi când am colaborat sau au fost în mijlocul
nostru.
În articolul precedent am așternut gândurile și
sentimentele mele pe hârtie legate de Cristina ȚURLEA.
Într-un mod asemănător o voi face în cele ce urmează și
cu cele care mă frământă după moartea prematură a lui
Mihai Iacob MAICOVSCHI.
De regulă, noi îi evocam pe colegii de care aflăm că ne-au
părăsit într-un articol mult mai modest din punct de
vedere al conținutului, deoarece așa ne sunt comunicate
informațiile de către prietenii lor sau de către apropiați.
Părerea mea este că exagerata modestie care
caracterizează, în general, activitatea arhitecților este în
mare parte dăunătoare, mai ales că prin această atitudine
se ascund societății civile însușirile și importanța
deosebită prin care arhitectul contribuie la viața socială și
la nașterea patrimoniului construit.
Nu este oare păcat?
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Noi încercăm prin editarea acestui buletin informativ în
care invităm colegii să se manifeste, tocmai ca să evităm

"Din activitatea și
calitățile lor spirituale am
avut multe de învățat și
nu trebuie să ținem
pentru noi această
bucurie de a-i fi avut
prezenți în viața noastră
culturală."

acest prost obicei de a ne face cunoscută opera
profesională și activitățile conexe când este prea târziu.
Din păcate, mulți dintre colegii noștri și activitatea lor
rămân necunoscute și ca atare nerăsplătite nici măcar
moral.
În cazul particular al acestor două articole, dedicate lui
MIHAI și CRISTINEI, vrem să facem cunoscut faptul că ei
doi au însemnat pentru noi, arhitecții sibieni, membrii
Sucursalei UAR Sibiu, mult mai mult. Din activitatea și
calitățile lor spirituale am avut multe de învățat și nu
trebuie să ținem pentru noi această bucurie de a-i fi avut
prezenți în viața noastră culturală.
MIHAI a fost prezent direct sau indirect la câteva
evenimente pe care le-am organizat la Sibiu sau eu am
fost invitat la Târgu Jiu când el a organizat acolo un
eveniment. Nu de puține ori, dacă nu ne-am putut
deplasa, el trimitea materiale pentru articolele care
urmau să apară în buletinul nostru informativ.
De exemplu, în 2018 a coordonat echipa care a realizat
albumul și expoziția „Julius Doppelreiter, arhitectul care a
înnobilat Gorjul”, cu vernisaje la Târgu Jiu, la sediul UAR
București, Sibiu și Viena.
Această minunată expoziție a fost prezentă în viața
noastră culturală din Sibiu în mai multe rânduri pe
parcursul anului 2019. Din păcate, de fiecare dată MIHAI
nu a putut să ajungă din motive de sănătate. Am expus-o
și vernisat-o la Biblioteca ASTRA cu ocazia Conferinței
Naționale a Bibliotecilor Județene, după care în
decembrie 2019 am vernisat-o chiar în spațiul nostru la
Centrul de Cultură Arhitecturală Sibiu, cu ocazia întâlnirii
anuale a membrilor noștri. Vreau să menționez că și în
ziua de astăzi este prezentă la noi pe simeze și se bucură
de aprecierile vizitatorilor.
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"Legătura lui cu
activitatea noastră
culturală din Sibiu s-a
produs imediat ce ne-am
cunoscut: datorită unei
admirații reciproce,
fiecare dintre noi fiind
conștient ce înseamnă să
iei o inițiativă pe care
apoi să o duci până la
capăt."

MIHAI împreună cu o numeroasă delegație a fost prezent
fizic la Sibiu în 15 martie 2018, ca să o susțină pe colega
lor Ioana MIHĂIESCU, care era invitată să-și expună
lucrările de pictură lângă cele ale colegului nostru Ion
ENE, la aniversarea celor 80 de ani pe care acesta îi
împlinea, prilej cu care am organizat un eveniment
cultural intitulat „ENE 80 - ARHITECTURĂ și... ARTĂ”.
Grupul de susținători ai Ioanei i-a mai inclus și pe
arhitectul Doru PASĂRE din Târgu Jiu - președintele
Forumului German Caraș-Severin; Carmen ȘTEFĂNESCU secretar al Asociației Zonelor Istorice,Târgoviște; Mihai
ȘERBĂNESCU - artist plastic din Târgoviște; Mihai Cârstea
din Slatina; Sorin IONIȚĂ - primar al satului Gura Ocniței;
Liviu și Cristina CIOATĂ - directorul Casei de Cultură din
Câmpulung Muscel. Toți acești oameni au organizat, au
sponsorizat, au sprijinit cultura din zonele din care
veneau.
Am făcut această detaliere a grupului ca să subliniez
faptul că apartenența lui MIHAI la acest grup de
susținători nu era întâmplătoare, deoarece el, la rândul lui,
a fost motorul și sufletul atâtor evenimente profesionale și
culturale încât nu cred că ar putea cineva să le mai
numere.
Din același motiv, legătura lui cu activitatea noastră
culturală din Sibiu s-a produs imediat ce ne-am cunoscut:
datorită unei admirații reciproce, fiecare dintre noi fiind
conștient ce înseamnă să iei o inițiativă pe care apoi să o
duci până la capăt.

64

"Voia numai să lase
impresia celor din jur că
le tratează cu ușurință,
dar, de fapt, el era în sine
un tip extrem de serios,
constructiv și foarte
implicat în ceea ce
făcea."

Imediat ce am aflat vestea tristă am luat legătura cu Doru
PASĂRE, colegul și prietenul lui MIHAI, care mi-a trimis o
parte din materialele acestui articol, iar cealaltă parte o
adăugăm noi, din arhiva noastră.
Bineînțeles că am sunat-o și pe arhitecta Ioana
MIHĂIESCU, colaboratoarea noastră constantă, pe care am
găsit-o marcată profund de moartea lui MIHAI și de la
care am mai aflat câteva amănunte despre activitatea
colegului nostru pe care îl evocăm acum în acest moment
trist, când am fost obligați de soartă să ne despărțim fizic.
Ioana mi-a spus că în anii stagiaturii ei pe care i-a
petrecut la Târgu Jiu a avut ocazia să-l cunoască și chiar
să colaboreze cu MIHAI pe care l-a descris ca fiind „un tip
voluntar care se implica în multe lucrări, dând impresia
falsă că se întâmplă cu multă ușurință. Voia numai să lase
impresia celor din jur că le tratează cu ușurință, dar, de
fapt, el era în sine un tip extrem de serios, constructiv și
foarte implicat în ceea ce făcea. De prezența lui fizică îmi
amintesc că era un bărbat înalt, frumos și permanent
îmbrăcat în alb, de fiecare dată alegea aceeași culoare!”.
În acel moment, în mintea mea s-au suprapus două
imagini contradictorii. Am avut în față imaginile lui din
tinerețe și imaginea lui de la evenimentele la care am
participat împreună în ultimii ani. De comun acord cu
Ioana, am realizat că în ultimii ani MIHAI se îmbrăca în
negru sau preponderența acestei culori era clar vizibilă în
ținuta lui.
Nu ne pricepem să traducem în simboluri această
constatare, dar am fost imediat de acord să pun titlul
acestui articol: „MIHAI, ÎNTRE ALB ȘI NEGRU”.
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Arh. MAICOVSCHI MIHAI
IACOB (29.10.1955 16.02.2021) a fost membru
OAR, nr. TNA 058, preşedinte
UAR, jud. Gorj, absolvent al
Universităţii de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”
Bucureşti în anul 1981 şi al
cursului post universitar

Lucrări de restaurare a monumentelor istorice:
- Casa Cornea Brailoiu Târgu - Jiu, Gorj, (LMI-A) – proiect 1986,
Publicat în revista ARHITECTURA nr. 5-6/1989.
- Cula Golgovenilor (Golgova Gorj), (LMI-A) – proiect realizat
în 1983, publicat în revista ARHITECTURA nr. 5-6/.
- Casa Cartianu (Cartiu - Gorj, (LMI-A) – proiect 1988, publicat
în revista ARHITECTURA nr. 5-6/1989.
- Studiu Axa Brâncuși – Calea Eroilor Târgu-Jiu, (zonă
protejată),

„Sistematizare – Urbanism”,

- Lucrare diplomă - Curs Postuniversitar (zonă protejată)

în cadrul UAUIM Bucureşti.

proiect 1987, publicat în revista ARHITECTURA 1/1989.

A profesat arhitectura la IPJ
Gorj și în cadrul SC PERFECT
SA și SC ATRIUM SRL.

- Sediu Cooperativa de Credit Târgu-Jiu, Gorj, zonă protejată –
proiect realizat în 1997.
- Reconversie și renovare Sediu BNR Târgu-Jiu (Casa
Carabatescu) (LMI-B), proiect realizat în 2012 – premiu Anuala
OAR – Oltenia 2013.
- Renovare Biserica Sf. Apostoli – Târgu-Jiu (Axa Brâncuși)
(LMI-B).
- Teatrul-Dramatic „Elvira Godeanu”, Târgu - Jiu (zonă
protejată).
- Supraetajare corp „B” și reparații la Teatrul Dramatic „Elvira
Godeanu”, Gorj, Târgu-Jiu.
-Renovarea, modernizarea și dotarea Muzeului Sătesc Arcani,
comuna Arcani, județul Gorj.
- Amenajare plaje, bazine și utilități la centrul de recrutare și
perfecționare a forței de muncă C.R.P.F.M. Săcelu, jud. Gorj.
- Centrul Național de Informare și promovare turistică
„Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu.
- Recompartimentări interioare Judecătoria Târgu Cărbunești,
Gorj.
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Lucrări comerț – turism

- Sediul Biroul Notarului Public (Târgu-Jiu); (zonă protejată)
- Clădire administrativă, magazie și pivniță la mănăstirea

- Magazin Gorjpan (Târgu-Jiu);
- Amenajare spațiu comercial –
Restaurant Parc – zona Hotel
Gorj, Târgu-Jiu;
- Cabana Petrom — Ranca;
- Baza de Tratament prin băi
termale Petrom Ticleni.
- Reamenajare fațade, secții
restaurant, precum și

Visina, Gorj, Bumbești-Jiu (sit arheologic și zonă de protecție).
- Amnajare zonă de acces Mănăstirea Visina Gorj - proiect în
curs de realizare 2020.
- Restaurare și dotare școală din „Ansamblul rural cu
destinația expunerii tradițiilor locale, sat Vaideeni, comuna
Vaideeni, județul Vâlcea.
- Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a ansamblului
monumental Calea Eroilor, Municipiul Târgu-Jiu (zonă
protejată)

realizarea unei săli de
comunicări la Hotel Miami str. Eroilor, nr. 29, Tg-Jiu,

Lucrări Social-Culturale

județul Gorj (Axa Brancuși)
- Amenajare Zona Agrement

- Modernizarea Teatrului de Vară, Târgu-Jiu;

Motru - str. Mărului,

- Casa de Cultură Mătăsari, Gorj (proiect);

municipiul Motru, județul Gorj.

- Extindere și dotare Centrul de îngrijire și asistență Dobrita,

- Amenajre Ambientală Piața

județul Gorj.

Veche - Orașul Rovinari,

- Reabilitare – Modernizare spațiu cu destinație - Asistență

județul Gorj.

Socială „After-School”, comuna Vînători, Sat Vînători, Județul
Mehedinți.
- Reabilitare Cămin Studențesc „Debarcader” – Târgu-Jiu,
județul Gorj.
- Capela mortuară – Cimitirul municipial Târgu-Jiu, Gorj.
- Capela mortuară și casa parohială Rovinari-Gorj.
- Supraetajare corp B și reparații la Teatrul Dramatic Elvira
Godeanu, Târgu-Jiu.
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Lucrări locuințe

Lucrări administrative

- Locuințe P+1 – Petrom Ticleni

- Palatul Justiției, Gorj (Târgu-Jiu);

– Gorj.

- Extindere sediu BNR – Sucursala Târgu-Jiu.

- Locuințe P, P+1, P+2+M –

- Sediu Petrom — Sucursala Târgu-Jiu;

proprietăți personale.

- Sediu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj (Târgu-Jiu);

- Studiu–Amenajare Axa

- Extindere parter bloc 5 Gara — Sediu Direcția Muncii;

Brâncuși (Rev. Arhitectura Nr.

- Sediu S.P. Turburea – Petrom;

I. 1989).

- Sediu Direcția Generală a Finanțelor Gorj;

- Restaurare Monumente

- Sediu Petrom.

Istorice Gorj.

- Sediu Directia Muncii – Târgu-Jiu;

- Casa Glogova, Casa Cartianu,

- Sediu GAP, Târgu-Jiu.

Casa Cornea Brăiloiu, (Rev.

- Extindere „DATACENTER” la Casa de Asigurări de Sănătate a

Arhitectura Nr. 5-6, 1989).

Județului Gorj.
- Sediu Casa Județeană de Pensii Gorj, str. A.I. Cuza, Târgu-Jiu
(proiect);
- Modernizarea compartimentului ATI cardiologie și ATI
neonatologie din cadrul secției ATI Spital 700, Târgu-Jiu, str.
Progresului.
- Consolidare și modernizare cămin garnizoană, Tismana,
județul Gorj.
- Extindere Școala Generală Al. Ștefulescu, Târgu-Jiu, str.
Eroilor.
- Reabilitare fațadă și tâmplărie la sediul A.J.A.F.P. Gorj, TârguJiu, str. Siret.
- Amenajare sediu C.E. Oltenia, Târgu-Jiu, str. A.I.Cuza.
- Amenajare birou directorial C.E. Oltenia, Târgu-Jiu, str.
A.I.Cuza.
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- Cantina, cămin la Liceul Sportiv, Târgu-Jiu, str. 23 August.
- Extindere sediu Tribunal Gorj, Târgu-Jiu, str. Tudor
Vladimirescu.
- Amenajare centru de date – Agenția BNR Gorj.

Pasiuni: arta (desenul, pictura),
teatrul, muzica.
Colecţionar de clopoţei.

- Reabilitare fațade și sala de sport Școala generală C.tin
Săvoiu, Târgu-Jiu (proiect).
- Amenajare grădiniță cu program normal, str. Brândușei,
Târgu-Jiu.
- Amenajare grădiniță cu program prelungit, C-tin Brâncuși,
Târgu-Jiu.
A participat, frecvent, cu lucrări la Anualele de Arhitectură
Oltenia, unde a fost nominalizat şi a obţinut premiu cu
restaurarea Băncii Naţionale Române din Târgu-Jiu.
În anul 2018 a coordonat echipa care a realizat albumul și
expoziția arh. Julius Doppelreiter, arhitectul care a înobilat
Gorjul, cu vernisaje la Târgu-Jiu, la sediul UAR București, Sibiu
și Viena.
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știri din domeniul arhitecturii

Finanțare europeană
Primăria Oradea, prin

pentru valorificarea patrimoniului „Art Nouveau”

Instituția Arhitectului
Șef (IAS), a câștigat

„Apreciez efortul colegilor din cadrul Instituției Arhitectului Șef

recent un important

și mă bucură faptul că proiectul Art Nouveau 2 al Primăriei

proiect cu finanțare

Municipiului Oradea a fost selecționat dintr-un număr de 276

europeană: „Întărirea

de proiecte, astfel încât, prin accesarea acestei finanțări,

identității culturale în

patrimoniul orădean Art Nouveau va fi și mai mult pus în

regiunea Dunării

valoare”, a precizat viceprimarul Arina Moș.

pornind de la

Proiectul se desfășoară în perioada noiembrie 2020 –

patrimoniul comun Art

decembrie 2022 și are un buget total de 1.827.119 euro,

Nouveau – acronim Art

distribuit între cei 9 parteneri implicați: Primăria Oradea în

Nouveau 2”. Acest

calitate de lider de proiect, Muzeul Orașului Oradea –

proiect a fost selectat

Complex Cultural, Institutul Național al Patrimoniului din

dintre alte 276 de

România, Muzeul de Arte Aplicate din Budapesta – Ungaria,

proiecte.

Muzeul de Arte Aplicate din Viena – Austria, Muzeul de Arte
si Meșteșuguri din Zagreb – Croația, Universitatea Tehnică
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din Bratislava – Slovacia, Universitatea Kodolanyi Janos din
Ungaria și Institutul Național de Protecție a Monumentelor
Culturale din Serbia.
Cele mai importante axe ale proiectului Art Nouveau 2
sunt:
• dezvoltarea educației și a cercetării profesionale în ceea
ce privește cunoașterea curentului Art Nouveau;
• planificarea urbană;
• promovarea patrimoniului Art Nouveau, secțiune legată
foarte strâns de turism;
• celebrarea Zilei Internaționale Art Nouveau în 2021 și
2022 (10 iunie).
„Instituția Arhitectului Șef a accesat acest proiect cu scopul
valorificării patrimoniului Art Nouveau al orașului Oradea
prin punerea în valoarea a tuturor obiectivelor Art Nouveau și
prin promovarea acestui patrimoniu cultural atât în țară, cât
și în străinătate. În continuare, se vor pregăti documentațiile
necesare achizițiilor publice pentru toate activitățile
proiectului”, a precizat directorul IAS Adriana Lipoveanu.
Obiectivele urmărite prin acest proiect
Prin câștigarea acestui proiect, Instituția Arhitectului Șef
din cadrul Primăriei Municipiului Oradea are la dispoziție
un buget total de 257.000 euro, din care 85% reprezintă
contribuția Uniunii Europene, 13% cofinanțarea asigurată
de Guvernul României și 2% contribuția proprie a Primăriei
Oradea.
IAS va folosi bugetul care îi revine prin proiect pentru

MOO, implicat la rândul său în
acest proiect, beneficiază de un
buget total de 98.605 euro, din
care 85% reprezintă contribuția
Uniunii Europene, 13%
cofinanțarea asigurată de
Guvernul României și 2%
contribuția proprie a Primăriei.
Muzeul Orașului Oradea va fi
implicat în proiect în colaborare
cu partenerii prin dezvoltarea
unor programe educaționale
pentru tineri, respectiv
organizarea unei expoziții.
Acestea vor fi completate de o
serie de filme şi spoturi de
promovare a Art Nouveau-ului
orădean. Scopul acestor activități
este de a prezenta frumusețea și
particularitățile patrimoniului Art
Nouveau local, respectiv de a
dezvolta în comunitate
aprecierea față de moștenirea
culturală.

realizarea următoarelor obiective:
• elaborarea unui studiu de mobilitate în partea centrală a
orașului;
• elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru
transformarea unui spațiu public identificat pe baza
studiului de mobilitate, într-un spațiu care să favorizeze
mobilitatea sustenabilă;
• organizarea unei școli de vară pentru urbaniștii din
Oradea, care va reuni urbaniști din toate țările participante
la proiect, școală al cărei scop este realizarea unui schimb
de exeriență cu unii dintre cei mai buni arhitecți din
Europa;
• un curs de instruire a ghizilor de turism orădeni în sensul
promovării patrimoniului Art Nouveau;
• realizarea unui set de materiale de promovare a
patrimoniului Art Nouveau a orașului și distribuirea
acestora către operatorii de turism, dar și organizarea Zilei
Mondiale Art Nouveau în 2021 și 2022.

71

Concurs pentru Statuia Baronului Brukenthal
S-a deschis concursul pentru
Statuia Baronului Brukenthal la
Sibiu! RotaryClubSibiu și BOROMIR
vor suporta costurile de realizare a
monumentului. Inițiatorul și
partenerii doresc ca monumentul
să fie amplasat în apropierea
Palatului Brukenthal – Muzeul
Național Brukenthal din Piața Mare
din Sibiu.
Organizatorul proiectului este
#RotaryClubSibiu în parteneriat cu
BOROMIR și Muzeul National
Brukenthal.Viitorul monument ar
trebui să aibă o înălțime de maxim 3
metri cu un soclu de inspirație barocă
de maxim 60 cm. Samuel von
Brukenthal se dorește să fie înfățișat
în picioare înveșmântat fiind cu
Ordinul Sf. Ștefan.Conform
calendarului concursului, ultima zi de
depunere a proiectelor este 26
februarie 2021, urmând ca la data de
1 martie 2021 să se anunțe
câștigătorul proiectului.Concursul
este destinat artiștilor profesioniști
care au experiență în realizarea
monumentelor.În acest timp
organizatorul va face demersurile
necesare, conform legislației în
vigoare, pentru realizarea
documentației și a primirii aprobărilor
necesare amplasării statuii în Piața
Mare din Sibiu.Conform
organizatorilor, juriul concursului este
alcătuit din 13 membri: reprezentanți
ai autorității locale, oameni de
cultură, istorici, profesori și
artiști.Suma aferentă acestui
monument este deschisă, urmând a fi
menționată în urma alegerii
proiectului câștigător. Regulamentul
concursului dimpreună cu informațiile
necesare se găsesc pe pagina oficială
www.brukenthalmuseum.ro
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Reportaj BBC la Băile
Herculane
Adăpostit într-un defileu montan adânc din sud-vestul
României, un grup de studenți și tineri arhitecți
încearcă să redea viața unei stațiuni balneare aflate în
paragină, care a fost cândva locul preferat al elitelor
europene.

Stațiunea Băile Herculane, adică Băile lui Hercule, este
renumită pentru izvoarele sale cu sulf calde, naturale,
dezvoltate inițial de romani și mai târziu de monarhii
Imperiului Habsburgic. După o vizită în 1852, împăratul
austro-ungar Franz Josef a spus că este „cea mai frumoasă
stațiune de pe continent”.Dar după căderea comunismului
în România, în 1989, stațiunea istorică – inclusiv marile
sale vechi Băi Neptun, care au fost cândva un punct de
atracție pentru elite – a fost abandonată și a ajuns în
paragină.„Stăteam în fața clădirii Băilor Neptun și toți
oamenii care treceau deplângeau de starea ei”, spune
Oana Chirilă, o arhitectă în vârstă de 26 de ani, din
Timișoara. După vizita ca studentă, în 2017, ea a scris pe
blog exprimându-și consternarea în fața stării
monumentului de secol XIX, de clasă A. „Am simțit o
legătură puternică cu locul și clădirea, am fost
impresionată de frumusețea ei”, a declarat ea, pentru BBC.
„După ce m-am întors acasă, nu m-am putut gândi decât la
acea clădire”.Comentariul ei a atins coarda sensibilă a mii
de cititori și a fost inspirată să înființeze un ONG împreună
cu prietena și colega ei, arhitecta Cristina Apostol.
Împreună au lansat Proiectul Herculane, cu sarcina
ambițioasă de a salva istoricul complex termal. Stând în
fața structurii impunătoare de 3.000 mp înțelegeți
amploarea misiunii cu care se confruntă.

Este o zi rece de iarnă și mirosul
înțepător de sulf se ridică din râul
de dedesubt, izvoarele sale calde
clocotesc ușor, așa cum au făcut-o
de milenii. „Intervențiile noastre,
care au fost în mare parte la
acoperiș, pot fi greu văzute”,
spune Chirilă, care lucrează și cu
normă întreagă ca manager de
proiect la o firmă de dezvoltare
imobiliară. „Dar am făcut multe
intervenții.”
Echipa de aproximativ 25 de
voluntari este formată din studenți
la arhitectură, tineri absolvenți,
dezvoltatori web și alții. Până
acum au strâns în jur de 75.000 de
euro (66.000 de lire sterline), dar
estimează că ar fi necesare
aproximativ 12 milioane de euro
pentru restaurarea completă a
stațiunii istorice.De la înființarea
proiectului, au adăugat 12 secțiuni
de acoperiș, au ridicat suporturi
structurale și au protejat diverse
părți interioare și exterioare –
lucrări importante care au
contribuit la conservarea vechii
clădiri. „Sigur că părți ale clădirii sar fi prăbușit. Este o bătălie dură,
dar ne-am asumat conservarea
clădirii”, spune Cristina Apostol, 28
de ani. „Unul dintre obiectivele
noastre cu adevărat idealiste este
să obținem integrarea istoricei
stațiuni Băile Herculane în
patrimoniul Unesco.”Băile Neptun
se mândresc cu o intrare flancată
de stâlpi mari, care se deschide
într-un hol mare, boltit, cu fresce,
piesa centrală fiind o fântână
ceramică decorată, de producție
ungară, acum securizată cu un
cadru de lemn și acoperită cu o
prelată, pentru a o proteja de
bucățile de zidărie care cad.
Pe măsură ce ne îndreptăm spre
interior, frumusețea uluitoare a
clădirii se însuflețește cu sunete
ritmice de cărămizi și mortar
prăbușindu-se. Zgomotele răsună
prin holurile lungi, aproape
simetrice, și săli balneare de
ambele părți ale holului.
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„Această arcadă s-ar fi prăbușit”, spune Apostol, arătând
spre o zonă mare acoperită acum cu un cadru din lemn de
pin și un acoperiș temporar din tablă. Toate lucrările,
deocamdată, trebuie să fie reversibile, subliniază ea. „Am
intervenit asupra unui perete care s-a prăbușit și, dacă nu
am fi făcut-o, ar fi căzut întregul acoperiș”, spune ea.Marele

BBC l-a contactat pe ministrul
Culturii din România pentru
comentarii, dar acesta nu a
răspuns.Obiectivul pe termen
scurt al echipei este de a strânge
în jur de 30.000 de euro (26.000
de lire sterline) pentru a asigura
Băile Neptun împotriva degradării
ireversibile. „Această clădire are
nevoie de o întreținere
constantă”, spune Chirilă. Dar
voluntarii visează la un viitor mai
luminos și, în cele din urmă, la o
stațiune complet restaurată și
funcțională. Cristina Apostol își
imaginează centrul balnear dintrun complex care include un
muzeu, o librărie și o
cafenea.Deocamdată, tânăra
echipă va trebui să facă față
încercând să susțină o clădire
importantă, într-o stațiune
odinioară plină de farmec. „Există
multe resurse în societatea civilă
care să ajute, apoi depinde cu
adevărat de stat”.

centru balnear vechi este o parte semnificativă a stațiunii
istorice Băile Herculane, care cuprinde un cazinou vechi, o
vilă baroc numită după împărăteasa Elisabeta Austriei, soția
lui Franz Josef, și o promenadă largă, pietruită, flancată de
hoteluri și apărată de o statuie a lui Hercule. „Conceptul era
sănătatea și fericirea”, spune Oana Chirilă, în timp ce
parcurgem exteriorul clădirii cazinoului, pe partea opusă a
râului bogat în sulf.Este ușor să ne gândim la Băile
Herculane ca fiind stațiunea plină de viață, luxoasă, de
altădată. Dar contrastul cu zilele sale de glorie este puternic.
Astăzi pare în ruină, un nou oraș întins adiacent unui oraș
vechi istoric degradat, presărat cu clădiri comuniste în stil
brutalist. Clar frustrată de ritmul lent al muncii lor, Chirilă
simte responsabilitatea de a lupta mai departe. „E apă cu
sulf, sunt resurse și fonduri UE disponibile – este păcat că
guvernul nu le accesează”, spune ea. „Acest loc ar putea
aduce mulți bani pentru stat și pentru comunitate”.

Sursa: BBC / Autor: Stephen
McGrath / Traducerea Cristina
Zaharia (Rador)
Foto: Băile Herculane / Sursa:
Facebook, Herculane Project
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