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Ediţia 2013 a Balului Arhitecţilor din România a fost
celebrată la Timişoara, în perioada 1-3 martie.
Evenimentul a propus arhitecţilor, studenţilor şi
publicului larg expoziţii, o conferinţă profesională şi o
seară festivă, găzduită de Opera Naţională din
Timişoara. Conceptul de bază al Balului a fost
utilizarea resurselor creative locale, mai puţin
cunoscute publicului larg. În acest context, primarul
Timişoarei a primit un ghid pentru concursuri de
arhitectură, iar Ordinul Arhitecţilor din România a
lansat Fundaţia pentru patrimoniul local, oferind astfel
un instrument util şi durabil oraşului, în efortul de
revitalizare a cartierelor istorice.
„Balul arhitecţilor 2013 a fost un adevărat proiect de
arhitectură. A fost un proiect gândit şi realizat în
echipă, complex, subtil şi clar, după o schiţă de contur
bine trasată, dezvoltată apoi consecvent şi
perseverent până în detalii”, arh. Șerban Țigănaș,
președinte O.A.R.
link scanări: https://we.tl/t-fpFsA9Pozy

De arh.  Mircea Ț IBULEAC

DE BALURI
130
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Conferinţa profesională „Arhitectura şi banii” a
fost un bun prilej de a dezbate o temă de
actualitate în acei ani: criza economică, alături
de semnul ei cel mai lizibil - lipsa banilor.
Tandemurile de arhitecţi şi clienţi/investitori au
vorbit despre valoare, în diversele ei forme –
valoare adăugată, valoare perimată, valoare
irosită, valoare câştigată, valoare salvată, valoare
redescoperită, dar şi despre responsabilitatea
arhitecturii în economie, despre puterea ei de a
produce valoare culturală şi economică, de a
îmbunătăţi viaţa noastră zilnică şi de a aduce
plusvaloare comunităţii. 
Printre vorbitori s-au numărat arh. Şerban
Sturdza, vicepreședinte OAR, Ioana Iordache,
CEO Leo Burnett, arh. Klara L. Veer, VK
design+architecture, Cristian Rusu, Fabrica de
Pensule, Miki Branişte, Fabrica de Pensule, arh.
Vlad Gaivoronschi, președinte al filialei Timiş a
O.A.R., Ovidiu Şandor, Modatim CBC. 
„Arhitecții din Bucureşti, Cluj şi Timişoara au
dezvăluit mecanismele intime ale reuşitelor
unor proiecte speciale pe care le-au prezentat
publicului alături de clienţii lor, fără de care
nimic nu s-ar fi putut întâmpla. Au vorbit atât
despre bani, cât şi despre lucruri imateriale,
fără de care banii nu sunt mai mult decât
hârtie”, a declarat arh. Şerban Ţigănaş,
preşedintele O.A.R., rezumând obiectivele
conferinţei.

link poze: https://we.tl/t-cqIdEcamlX

Componenta artistică a evenimentului a
constat în vernisaje - expoziţia „Mincu – un
secol înainte”, o perspectivă fotografică
asupra creaţiei arhitecturale a lui Ion Mincu, 

şi expoziţia de proiecte premiate la
concursurile de Arhitectură pentru spații
publice, dar şi în prestaţii muzicale şi
actoriceşti ale unor trupe precum URMA,
Incanto Quartetto, Nuevo Tango Quintet,
Tango Timișoara Club, Emy Drăgoi, Teatrul
Auăleu. 
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Seara festivă a balului a fost găzduită de
Opera Română din Timişoara, în clădirea
Palatului Culturii – monument istoric,
construit în 1871. În deschidere au vorbit
din partea gazdelor, arh. Vlad Gaivoronschi,
preşedinte al Filialei Timiş a O.A.R., arh.
Viorica Curea, preşedinte U.A.R., arh.
Şerban Ţigănaş, preşedintele O.A.R. şi
domnul Nicolae Robu, primarul Timişoarei.
Cu această ocazie, primarul oraşului a
primit Ghidul pentru concursul de
arhitectură elaborat de O.A.R., în
perspectiva necesităţii de reabilitare a
spaţiului public timişorean şi a opţiunii pe
care concursul de arhitectură îl reprezintă,
între modalităţile în care alegem să
cheltuim banul public.

link poze: https://we.tl/t-xJ1oMHJqDA

Cuvântările celor patru vorbitori le puteți
asculta AICI.
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Proiecțiile video realizate de artiștii
timișoreni de la Simultan și h.arta au
ancorat în realitate seara balului, iar
Codrina, Codru de pâine și studioul de
design Synopsis au fost colaboratorii locali
ce şi-au adus contribuţia la realizarea
evenimentelor.
link poze: https://we.tl/t-hMq7Hzlh2n

https://we.tl/t-xJ1oMHJqDA
https://we.tl/t-awH4k2cxPj
https://we.tl/t-hMq7Hzlh2n


În dimineața zilei de 1 martie, la
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu”, a avut loc masa rotundă
„Planul Urbanistic General - un instrument
strategic în dezvoltarea urbană: principii,
inovare, gestiune”, organizată în
parteneriat cu UAR, RUR şi APUR. 
Dezbaterea a fost precedată, cu o zi înainte,
pe 28 februarie, de expoziția de proiecte „O
decadă de planificare spațială în România”.
Prima parte a discuțiilor a fost dedicată
prezentării 
intenţiilor noului PUG al Municipiului
Bucureşti (au luat cuvântul prof. dr. arh.
Sandu Alexandru, prof. dr. arh. Constantin
Enache, lect. dr. arh. Liviu Ianăşi), iar în cea
de-a doua parte a dezbaterii au fost
exprimate câteva opinii din sală. Vă
prezentăm fragmente din poziţiile
exprimate în cadrul mesei rotunde şi din
cuvântul de încheiere venit din partea
gazdei, prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu.

Link program: https://we.tl/t-knk3AucZVU

Uniunea Arhitecților din România împreună 
cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala 
București au fost gazdele ediției 2014 a Balului
Arhitecților. Evenimentul a avut loc în seara de 1
martie, la Restaurantul Cercului Militar Național
din București.
Cu o tradiție de peste un secol, Balul Arhitecților
este un eveniment anual care celebrează
arhitectura. Ideea de bal al arhitecților a fost
lansată în anul 1891, odată cu înființarea primei
Societăți a Arhitecților din România. 
Ediția din 2014 a sărbătorit așadar 123 de ani de
la momentul primei forme de organizare a
breslei arhitecților în țara noastră. Invitații
balului au fost delectați muzical de Trio Fuzione,
Daniela Stoleru & George Costescu (muzică
ușoară) și Carla Șerban (operă), dar și cu
momente coregrafice deosebite asigurate de
trupa de balet Fundația Contessina.
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Prof. dr. arh. Sandu Alexandru, preşedinte
al Registrului Urbaniştilor din România, a
subliniat importanța necesității implicării
mai multor profesionişti din domeniu în
ceea ce înseamnă dezvoltarea teritoriului:
       „În urmă cu câteva luni, am obţinut o
întâlnire, în numele Consiliului Registrului
Urbaniştilor din România, cu direcţia de
specialitate din Ministerul Dezvoltării.
Doream să discutăm despre colaborarea
între profesionişti şi unităţile teritoriale ce
alcătuiesc planuri de dezvoltare. (...)
Constatasem, în mai multe situaţii, că, la
realizarea unui plan de dezvoltare pentru
regiunea sau judeţul X, planurile de
amenajare a teritoriului nu sunt consultate
şi că cei care fac acele planuri de
dezvoltare, de obicei economişti, nu ştiu de
existenţa lor. Închei atrăgând atenţia
asupra faptului că suntem lipsiţi, ca
profesionişti, de capacitatea de a lupta cu
astfel de situaţii. Altfel, toate planurile,
oricât de bune ar fi, nu servesc, până la
urmă, la nimic”.

La rândul său, prof. dr. arh. Constantin Enache a 
vorbit despre importanța centrelor de
coordonare:
„Cu o anumită perseverenţă, ne-am desfiinţat
centrele de gândire şi de coordonare în
domeniul amenajării spaţiale. După douăzeci
de ani, constatăm că adunăm date, dar nu are
cine să le pună cap la cap. De aceea pledez
pentru a reface, măcar la nivel regional,
centrele de coordonare. Nu mă refer la
monopoluri de întocmire a documentaţiilor. Cu
toţii vom putea participa la licitaţii doar după
ce datele vor fi adunate şi centralizate de către
aceste centre, permanent şi nu din 10 în 10 ani
sau din 15 în 15 ani, când se face un PUG.
Universitatea produce urbanişti, aceştia sunt
risipiţi în teritoriu şi folosiţi ineficient. În măsura
în care, la nivel regional, ar exista aceste centre
de coordonare a bazelor de date, am putea fi
mai eficienţi”.
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Am relatat despre masa rotundă care a avut
loc în ziua desfășurării Balului, între orele
10-14, la parterul expozițional al UAUIMB.
Dezbaterile din cadrul evenimentului
științific au avut ca temă „Principii de
elaborare a Planurilor Urbanistice Generale”
(organizat în parteneriat cu Asociația
Profesională a Urbaniștilor și Universitatea
de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu”,
București).
Dezbaterile au fost precedate de vernisajul
expoziției de proiecte care a avut loc vineri,
28 februarie, la ora 18 (tot la parterul
expozițional al UAUIMB).
La vernisaj a fost prezent dl arh. Gabriel
PASCARIU, în acel moment proaspăt
președinte al Asociaţiei Profesionale a
Urbaniştilor din România (APUR), care a
susținut cuvântarea de deschidere, după
care a invitat-o la microfon pe doamna arh.
Viorica CUREA, președinte UAR la acea
vreme, care a precizat: 
„În ultimul timp, am constatat că nu poate
Uniunea Arhitecților să reprezinte un
eveniment de breaslă fără să fie alături de
urbaniști, de Ordinul Arhitecților Filiala
București, de Registrul Urbaniștilor și, nu în
ultimul rând, de forța tânără a
învățământului, reprezentată prin domnul
Tiberiu FLORESCU, decanul Facultății de
Urbanism […]. Asta am înțeles - că
arhitectura nu plutește, nu există unicate,
arhitectura trăiește într-un mediu construit
sau natural și trebuie să respectăm
această unitate. După cum vedeți și aici,
suntem o unitate!”.
În continuare și-au expus opiniile și domnii
prof. dr. arh. Alexandru SANDU,
președintele de atunci al Registrului
Urbanistilor și prof. dr. arh. Tiberiu
FLORESCU, opinii pe care le puteți afla
vizionând întreg filmul și pozele de AICI.

„Noi am declarat şi ne ţinem de cuvânt: suntem
o universitate antreprenorială, producem,
evaluăm, vindem. Căutăm să valorificăm cât se
poate de mult, dar, din păcate pentru demersul
pe care îl începem cu un ministru, la şase luni
acesta poate fi schimbat. 
Începem o strategie de valorificare, propunem
ceva şi apoi o luăm de la început. Nu am
renunţat la această luptă. E o luptă, care e şi
internă, între breslele noastre, pentru că sunt
mai multe. Există o lipsă de înţelegere şi de
acceptare a unor lucruri care sunt evidente.
Cred că manifestarea aceasta nu este
întâmplător făcută cu Uniunea Arhitecţilor şi cu
Asociaţia Profesioniştilor în Urbanism, tocmai ca
să punem în valoare aceste unităţi de cercetare,
gândire şi profesie, care sunt cele trei societăţi
amintite, fiindcă este nevoie de o ofensivă pe un
teren pe care am pierdut ani şi ani în urbanism
şi în arhitectură. Pe de o parte, sunt cauze care
sunt cunoscute, pe de altă parte, prestaţia
noastră uneori nu a fost profesională, ci a fost
mai mult ONG-istă în diversele ocazii în care ar fi
trebuit să avem o altă atitudine. Am pierdut în
timp foarte multe lucruri pe care le-am câştigat.
Dacă vreţi să facem un bilanţ: un summum de
funcţii importante pe care le deţine un arhitect
acum în România este șef de birou la Ministerul
Dezvoltării, asta spune ceva despre modul în
care este percepută această profesie. S-a ajuns
de la secretar de stat, la șef de birou. De aceea
şcoala şi-a propus să reevalueze şi să repună în
drepturi urbanismul şi arhitectura de interior.
Culmea, piedicile cele mai mari nu le am de la
administraţie, ci de la profesie. Dacă în anii ce
au trecut, şi acum 30 de ani, şi acum 40 de ani,
şcoala cu profesia au mers mână în mână.
Acum, de foarte multe ori, nu se întâmplă aşa. E
o discuţie pe care o vom face în alte planuri,
pentru că, la nivel de Uniune şi de urbanism,
lucrurile stau foarte bine. Am încercat şi o
apropiere cu Academia de Ştiinţe Tehnice care
are secţie de urbanism, ceea ce e foarte
important. 
În curând, vom avea unele evenimente
împreună. 
Acum zece ani, am sărbătorit 140 ani de
învăţământ de arhitectură. Ne aflăm acum într-
un anonimat teribil, dar nu am renunţat şi
mergem mai departe, pentru că eu cred că mai
este nevoie şi de arhitect, şi de urbanist în
România. Eu nu sunt pesimist, am făcut o
trecere în revistă, nu închei pe această notă. O
universitate intră în ofensivă, intră în atac, se
aliază cu cine se aliază şi merge mai departe, cu
eşecuri şi cu... 
«succesuri»”, 
a conchis prof. dr. arh. Emil Barbu 

texte de: arh. Florin Bălteanu
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Ediția 2014 a balului a fost marcată de un moment
de cumpănă în relația „EVEI” cu „ADAM”. Cine a
citit istoria acestor personaje pe care le-am
inventat, în preambulul primei părți a articolului
din numărul trecut, își aduc aminte de istoria celor
doi.
Înaintea balului, „ADAM” a aflat ceva care l-a
supărat. „Balul Arhitecților” devenise marca
înregistrată la OSIM exclusive pe numele „EVEI”.
Pe loc s-a hotărât și, în semn de protest, nu s-a
prezentat la bal, așa precum era protocolul de
când „EVA” îl născuse în vara lui 2001. Fiind supărat
tare de tot, printr-o scrisoare concepută cu tâlc, i-a
sfătuit să facă la fel și pe „copiii” lui din întreg
cuprinsul țării. Unii l-au ascultat, alții nu. Tradiția a
fost până la urmă salvată, pentru că, în ultimul
moment, locul i-a fost luat de fiica lui cea mai
mare, reprezentată de președintele ei la acea dată. 
Iată-ne încă o dată, în seara zilei de 1 martie, în
salonul restaurantului Cercului Militar Național, a
cărui arhitectură de interior a impus și la această a
123-a ediție o atmosferă sobră, de gală, în care ne-
am simțit foarte bine cu toții.
În cuvântarea care a deschis oficial balul, cel mai
înalt reprezentant al „EVEI”, doamna președinte
arh. Viorica CUREA, ne-a reamintit că:
„Înaintașii noștri au știut să îmbine munca de
creație în arhitectură, urbanism și învățământ cu
momentele de întâlniri festive, așa cum avem și
noi în această seară[…]. Avem dovada realizărilor
înaintașilor noștri, așa cum se spune că
«arhitectura este istoria omenirii scrisă în piatră» și
acest palat este dovada realizărilor arhitecților
împreună cu inginerii și meșterii vremii lor. Fiecare
clădire din București și din țară constituie pentru
noi o mândrie, motiv pentru care încercăm să
continuăm această tradiție. Aș spune să ne
bucurăm de momentul de față. Este o mare
bucurie să fim împreună și vă doresc petrecere
frumoasă”.
        Microfonul a fost preluat de salvatorul
tradiției, dl. prof. dr. arh. Mircea OCHINCIUC, care
ne-a anunțat că mai are două luni la cârma fiicei
lui „ADAM” (n.n. - Filiala OAR București), motiv
pentru care, preventiv, a trecut din 2012 și în
tabăra „EVEI” ca să poată să-și continue activitatea
managerială în interesul breslei. În opinia mea, a
enunțat chiar și o platformă electorală pentru
alegerile care urmau să se întâmple în 2016 și la
care, după cum știm, a și candidat la cea mai înaltă
funcție, la conducerea „EVEI”.

„Să încercăm să facem un pas în a nu mai
divide această societate, atât de unită de-a
lungul timpului, în două fragmente. Ar
trebui să revenim la denumirea de
Societatea Arhitecților Români sau să
găsim una care să ne cuprindă pe toți,
indiferent că unii suntem mai seniori și alții
de abia au intrat în profesie și nu cred că
este bine să plătim două cotizații! Sunt de
acord cu voi, da?” (aplauze).
Mărturisesc că ideea nu era nouă. Între 2001
și 2004 cochetam și eu cu această idee, ba
chiar strânsesem o mulțime de argumente
care, la acea vreme, mi se păreau justificate
și în drept, și în fapt. În timp, însă, s-a
dovedit că mă amăgeam crezând într-o
variantă ideală, teoretic perfect posibilă.
Astăzi pot spune fără dubii că practica și
experiența dobândită în cei 20 de ani care
au urmat mi-au demonstrat că mă înșelam
amarnic, mă îmbătam singur cu visuri și
idealuri deșarte, dar nu este în acest
moment cazul să intru în acest subiect
delicat.
Cel care a încheiat seria cuvântărilor a fost
colegul nostru Ion GOIA (Dumnezeu să-l
odihnească!), care ne-a prezentat și la
această ediție o poză dragă lui cu grupul
arhitecților din S.A.R. aniversând 25 de ani
de la înființarea societății pe care o
sărbătorim și noi în fiecare an la un bal.
Petrecerea s-a reluat, s-a dansat, s-au
consumat momentele artistice programate
și, la final, cine a mai rezistat până la sfârșit,
s-a bucurat de jazz de cea mai bună
calitate.
 
Link filme: https://we.tl/t-9ETjSacmPV
Link poze: https://we.tl/t-apyhVDFBv1
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Dacă vă întrebați care este povestea cu
„ADAM” și „EVA”, adaptată și inversată de
mine, să nu căutați explicația în biblie. O
găsiți în preambulul părții întâi a articolului
apărut în numărul buletinului din
februarie.
Revin la povestea noastră din seara zilei de
28 februarie 2015, reamintind că Balul l-a
deschis domnul arh.Dumitru FANEA,
directorul executiv al UAR de la acea
vreme, invitând-o pe doamna președinte
Viorica CUREA să ne adreseze salutul de
gazdă:
„Bună seara și bine ați venit! Ne bucurăm
că suntem împreună la un eveniment așa
de frumos. Sarbatorim 124 ani de la
constituirea Societății Arhitecților Români.
Căutăm să păstrăm tradiția, să păstrăm
linia pe care ne-au lăsat-o moștenire marii
arhitecți, prin proiecte, prin activitatea
noastră, dar și prin acest moment special
de cunoaștere apropiată. Suntem
împreună Uniunea Arhitecților cu Ordinul
Arhitecților și câțiva prieteni care ne
susțin. Vrem să vă simțiți bine și să
continuăm tradiția!”

Personal am avut o surpriză placută văzând că,
față de 2014, atmosfera dintr-o dată părea mult
mai relaxată. Nu trebuie să vă mire afirmația
mea, deoarece, în cele ce urmează, o să revedeți
imagini în care o să regăsiți tradiționala
prezență în deschiderea balului a celor doi înalți  
reprezentanți ai breslei noastre divizate, semn
că relația între „EVA” și „ADAM” reintrase  în
normal. „Normalul” care este, în fapt, nu cel pe
care ni-l dorim majoritatea dintre noi. Să fi fost
figură de stil a „somnului” invocat de „ADAM” o
motivare voalată a absenței din 2014? Cine poate
pătrunde cu adevarat în complexitatea gândirii
unui arhitect? Eu personal mă dau bătut.
Dacă o să aveți răbdare la un moment dat, o să
aflați despre ce somn este vorba și, mai ales,
despre visul de care noi cei prezenți în sala am
aflat în deschiderea balului.
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2015 - BUCUREȘTI

28 februarie, ora 20:00

Deschiderea, cum
am anticipat deja, a
fost făcută de
doamna dr.arh.
Viorica CUREA, din
partea „EVEI”, de
domnul conf. dr.
arh. Dragoș Șerban
Ion ȚIGĂNAȘ, din
partea lui „ADAM”,
precum și de un
invitat de seamă în
persoana domnului
consilier
prezidențial
prof.dr.arh. Sergiu
NISTOR.

BIUAR onl ine de Sibiu:  AICI

În 26 februarie 1891, din inţiativa a 24 de arhitecţi
se constituie SOCIETATEA ARHITECŢILOR
ROMÂNI – SAR. Alături de arh. Alexandru Orăscu,
primul președinte al SAR, membrii fondatori ai
noii societăţi au fost arhitecții:      Carol Beniş,
Mihail Capuţineanu, George Duca, Alexandru
Săvulescu, Ion Socolescu, M. Maimarolu, George
Mandrea, Ion Mincu, Grigore Cerchez, St.
Ciocârlan, Nicolae Cerchez, Toma Socolescu,
Grigore Călinescu, N. Stravolca, F. Montaureanu,
Felix Xenopol, Nicolae Gabrielescu, George
Sterian, I. Constantinescu, P. Petricu, R.
Nedelescu, F. Thyr şi C. Stravolca.

Microfonul a fost preluat de domnul
Șerban ȚIGĂNAȘ, de această dată fiind
prezent ca să păstreze tradiția. Cu alte
cuvinte „ADAM” ne transmitea mesajul lui
prin reprezentatntul său de seamă de la
vârful structurii de conducere. Șerban ne
anunța că o să ne ofere un „supliment
alimentar”, absolut ecologic, sub forma
unei explicații ușor de digerat. Povestea lui
ne spunea că în timpul somnului, în care a
fost scufundat până în acea dimineață, a
avut un vis:

http://www.uarsibiu.ro/wp-content/uploads/2012/06/buletin-informativ-5-MARTIE1.pdf


„Se făcea că odată lumea era împărțită în
două țări mari, doar două. Într-una dintre
ele erau mulți clienți, toți oamenii erau, de
fapt, clienți și nu știu de ce era numai un
singur arhitect. I se spunea Arhitectul Unic
sau, pe scurt, ARHITECTUL. Nu era zi în
care acesta să nu aibă de lucru.
Toți clienții aveau ceva să-i ceară, iar el
simțea pe zi ce trecea că știe tot mai mult,
dar nu reușea niciodată să fie mulțumit și
să întâlnească marele proiect al vieții lui.
Ceilalți îl acuzau de incompentență, de
concurență neloială, de semnătura de
complezență, deși era singurul arhitect,
iar, mai recent, a fost bănuit chiar de
plagiat. Ca să se protejeze și pentru că
avea conexiuni înalte, arhitectul unic a
reușit să facă să se înființeze prin decret o
organizație pe care a denumit-o
OdaiaArhitecților și pe care o conducea
din umbră. 
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A început să activeze și să facă anuale de arhitectură, la început mai rar și mai apoi din ce în ce
mai des și mai bine, în fiecare semestru. Era foarte serios și muncitor, un adevărat perfecționist,
dar nu reușea să își apropie visul, proiectul vieții lui, pe care nu i-l cerea nimeni. Anii treceau și
nimeni nu era pe deplin fericit... În cealaltă țară, în același timp, lucrurile erau puțin diferite. Acolo
erau mulți arhitecți, foarte mulți arhitecți, de fapt toți erau arhitecți și doar unul singur era client.
I se spunea Clientul Unic, sau mai pe scurt Clientul. Acesta nu știa ce să își dorească. Arhitecții nu
știau cum să îl mulțumească și să îi facă pe plac și au început să se pregătească tot mai bine. Au
înființat academii și gimnazii de arhitectură, cursuri pre-postuniversitare și studii aprofundate ale
studiilor aprofundate. S-au specializat în cele mai rafinate aspecte ale arhitecturii diversificându-
și pregătirea. Unii s-au perfecționat în arhitecturi la nivelul solului, alții în arhitecturi cu expunere
la soare, în vreme ce alții tratau cu excelență problema arhitecturilor la umbră. Au obținut
diplome și ștampile. Neștiind ce să facă pentru a fi mai bine, unii au început să filmeze tot ce
făceau ceilalți, iar alții au început să îi filmeze pe cei care îi filmau la rândul lor. Au înființat noi și
noi organizații tot mai eficiente și mai importante precum: Frăția Consorțiilor Arhitecților
Superiori sau Adevărata Asociație a Adevăraților Continuatori ai Adevăraților Arhitecți. Au făcut
congrese și alegeri, iar cine nu reușea să câștige la o organizație, trecea imediat la o alta și
candida acolo. Cei mai buni reușeau să fie în toate, iar ceilalți, cei mulți, au dezvoltat din ce în ce
mai tare o pasiune care a cuprins în scurt timp întreaga țară și căreia toți i s-au atașat fără
rezerve: filatelia. Clientul Unic însă nu se putea decide asupra proiectului și anii treceau fără ca
nimeni să fie cu adevărat fericit. Într-o dimineață, după o noapte fără lună, Arhitectul din țara
clienților și Clientul din țara arhitecților au avut în același timp câte un vis. S-au trezit animați de
o aceeași dorință puternică și și-au făcut bagajele luând doar câteva lucruri care le-ar fi putut fi
de folos în viitor.



 Au plecat deodată în exil, fiecare în țara
cealaltă, arhitectul în țara arhitecților și
clientul în țara clienților. Se spune că la
graniță privirile lor s-au intersectat pentru
câteva clipe. 
Vreți să știți ce a urmat după aceea? 
Pentru asta trebuie să veniți și la Balul
Arhitecților din 2016, iar eu trebuie să îmi
continui visul... 
Vă urez o seară minunată tuturor!”
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Sergiu NISTOR și-a început discursul mărturisind
că îi pare rău că nu a avut și el un vis, dar cred
eu că nu trebuie să-i pară atât de rău când, după
cum el însuși mărturisea, viața lui se învârte în
jurul președinților!
După cum probabil știe toată lumea, Sergiu
NISTOR a fost numit consilier prezidențial la
data de 5 ianuarie 2015 la Departamentul
Cultură, Culte şi Minorități Naționale.  
Din această calitate, proaspăt dobândită la acea
dată, el ne-a transmis invitația să urcăm și noi pe
dealul de unde el a coborât și unde așteaptă cu
mare interes să fie găzduit, în sala mare de
onoare a Palatului Cotroceni, cel de al doilea
Congres al Patrimoniului Cultural Arhitectural.

„Sunt aici pentru prietenia care mă leagă de cei doi președinți ai societăților care guvernează viața
noastră a arhitecților (….). Aș spune că visul președintelui Ordinului aș vrea să continue, nu numai până
în anul care vine, ci până în 2018. Vin iarăși și spun că lucrurile nu sunt deloc întâmplătoare.(….) Sarcina
mea pe lângă președintele României este aceea de a configura pentru 2018, nu doar din vise, dar și din
acțiunile noastre ca arhitecți, un program care să fie demn de o Românie care, având în spate o sută
de ani, cu opera predecesorilor noștri, profesori și arhitecți, să se poată gândi cu justificată mândrie
identitară la următorii o sută de ani tot împreună cu arhitecții ei. Acesta este, dacă vreți, mesajul și
cadoul meu pentru organizatorii balului, întorc invitația pentru toamnă la Cotroceni!”



După discursul inspirat și plin de metafore, care
ne-a amintit celor prezenți de viața din interiorul
breslei noastre, personal am ramas din păcate
cu certitudinea că pentru moment intrarea într-
o normalitate mult dorită de toți, rămâne numai
un vis. Când suntem cu ochii larg deschiși trăim,
de fapt, într-un coșmar. Cine crede că exagerez îl
invit să facă o vizită în faimosul Cartier al
Arhitecților aflat între Sibiu și Cisnădie. La rândul
lui, cartierul a demarat tot cu un vis frumos al
unui arhitect pe care trista realitate l-a
transformat într-un coșmar.  Mă frământă de
multă vreme acest trist subiect, dar deocamdată
nu știu cum să-l abordez ca să producă și efecte
munca mea.
Întorcându-mă în trecut, în seara Balului din
2015, vă invit să-i intuiți desfășurarea privind
imaginile pe care le-am ales.
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Ca să ascultați întreaga înregistrare a
discursurilor de la deschiderea
Balului,apăsați butonul AICI.

link poze: https://we.tl/t-kDmfCr4ARp

https://we.tl/t-CWbZnEvM5e
https://we.tl/t-kDmfCr4ARp


„125 de ani de la înființarea Societății Arhitecților
Români” a avut loc vineri, 26 februarie, la ora
10.30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
București, clădirea Fundației Regale „Carol I” -
Calea Victoriei, nr. 88. Organizat de Uniunea
Arhitecților din România și de Ordinul
Arhitecților din România. Simpozionul a celebrat
înființarea, la 26 februarie 1891, de către 24 de
arhitecți români, a propriei organizații
profesionale. Trecând prin diferite forme de
organizare și parcurgând etape istorice diferite,
Societatea Arhitecților Români și, mai apoi,
Uniunea Arhitecților din România au avut un rol
considerabil în afirmarea profesiei, a arhitecturii
și a urbanismului ca părți esențiale ale mediului
construit în România. Intervențiile arhitecților
Alexandru Beldiman, Peter Derer și Nicolae
Lascu au relevat principalele particularități ale
etapelor succesive ale existenței SAR- UAR, de la
înființare până la desființarea SAR în 1948;
Uniunea Arhitecților între 1952 și 1989; Uniunea
Arhitecților din România din 1990. După discuții,
în partea a doua a manifestării, a fost prezentat
un film având la bază expoziția „Arhitecți români
creatori de patrimoniu cultural”, realizată sub
coordonarea arh. Cristina Olga Gociman,
cuprinzând cele mai semnificative exemple de
arhitecturi din România până în 1990. Acest film
a fost considerat de către arhitecții prezenți „un
cadou uriaș făcut culturii și civilizației noastre”. 

14

2016 - BUCUREȘTI

Simpozion: „125 de ani de la înființarea
Societății Arhitecților Români” 



Societatea Arhitecților Români a înființat și
Revista Arhitectura, care se mai tipărește și
astăzi și este o revistă de prestigiu pentru
domeniul arhitecturii, prima ediție a acesteia
fiiind lansată în anul 1906. Cu ocazia acestei
aniversări, Uniunea Arhitecților din România
(UAR) a retipărit prima ediție a Revistei, care se
prezintă în condiții excelente de grafică. După
un scurt cuvânt introductiv rostit de prof. dr. arh.
Cristina GOCIMAN, a vorbit despre acest
eveniment cât și despre Societatea Arhitecților
Români doamna dr. arh. Viorica CUREA,
președintă a Uniunii Arhitecților din România:
„Am încercat pe cât se poate să fim la nivelul
acestor înaintași deosebiți, dar am trecut printr-
o istorie tumultoasă și sigur că a fost destul de
greu ca să ne păstrăm acea ținută și valoare pe
care au avut-o înaintașii noștri (…) Trebuie să
păstrăm modelul pe care l-am primit în urmă cu
125 de ani”. 
Invitatul special al evenimentului a fost domnul
architect Iurie POVAR, președinte al Uniunii
Arhitecților din Republica Moldova, care a
mulțumit, atunci când a ajuns la microfon,
pentru invitația de a participa la acest
eveniment deosebit. 
Câteva cuvinte a spus și domnul architect
Șerban ȚIGĂNAȘ: „este o mare onoare pentru
fiecare architect din România să sărbătorească
acest moment aniversar”.

În cadrul Simpozionului a avut loc și o sesiune
de comunicări, urmată de discuții interesante pe
tema prezentărilor și moderate excelent de prof.
dr. arh. Cristina GOCIMAN și prof. dr. arh. Mircea
Ochinciuc. Atât filmul cât și prezentările au făcut
din acest eveniment nu doar un prilej important
și minunat de întâlnire a arhitecților din toată
țara, cât și de a împărtăși informații de mare
folos pentru orice architect sau iubitor de
arhitectură și artă. Pentru a putea intra și
dumneavoastră în atmosfera din sală, dacă vă
interesează subiectele tratate, vă invităm să
descărcați înregistrările video care conțin atât
sesiunea de comunicări, cât și filmul, și
prezentările de la începutul evenimentului.
Toate imaginile foto și video le-am arhivat la
Biblioteca UAR aflată la sediul de pe strada J. L.
Calderon 48, București, unde Olimpia o să vă
ajute să le găsiți. 

Pentru moment, puteți viziona o selecție din
pozele de atunci, descărcându-le de pe linkul: 
https://we.tl/t-EjmCmr9y4y
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https://we.tl/t-EjmCmr9y4y
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În acest an jubiliar de la constituirea Societății Arhitecților
Români (SAR), ne-am întâlnit din nou la Cercul Militar
Național ca să sărbătorim acest eveniment important
pentru breasla noastră.
Importanța lui este subliniată de doamna dr. arh. Viorica
CUREA în cuvântul scris de AICI.
În continuare voi dezvolta povestea mea subliniind ideea
minunată a colegului Mircea OCHINCIUC, vicepreședinte
UAR la acea vreme, care a depus un efort deosebit ca seara
să fie animată de momente artistice speciale care au fost o
mare surpriză pentru toți participanții, deoarece nu am
aflat despre ele decât atunci. 
Au ocupat loc pe scenă pe rând, între reprizele de muzică
de dans oferite de orchestra restaurantului, șase dintre
colegii noștri, arhitecți deja faimoși pentru prestația lor
artistică.
Încep evocarea lor cu cel care pe data de 8 noiembrie, la
numai câteva luni de la bal, avea să plece de pe această
lume căreia i-a oferit cu generozitate multiplul său talent,
MARIUS POPP - compozitor, pianist, profesor şi arhitect. 
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BALUL

https://we.tl/t-dVI85zKDte


„Venit pe lume la 21 septembrie 1935, în străvechiul burg
transilvan al Sibiului, Marius Popp se înscria 39 de
primăveri mai târziu între membrii fondatori ai
Festivalului Sibian de Jazz iniţiat în 1974 de regretatul
Nicolae Ionescu. În adolescenţă, deşi iubitor de muzică,
talentul la desen precum şi cunoştinţele în domeniul
matematicilor i-au îndreptat lui Marius Popp paşii către
nobila disciplină, deopotrivă ştiinţifică şi creativ-artistică,
a proiectării de construcţii edilitare - arhitectura, pe care
a studiat-o la Institutul de profil din Bucureşti.
Generaţia de aur a jazzului autohton a fost înnobilată de
nume precum Jancy Körössy, Richard Oschanitzky, Johnny
Răducanu, Dan Mândrilă, Eugen Gondi, Ştefan Berindei,
Aura Urziceanu şi, desigur, Marius Popp. Cu excepţia
ultimului „monstru sacru” înainte numit, toţi ceilalţi fie au
emigrat în alte ţări, fie au părăsit această lume.
Neîndoielnic, «arhitectul - pianist devenit pianistul -
arhitect apoi muzician, pur şi simplu», cum inspirat îl
caracteriza ilustrul Richard Oschanitzky pe Marius Popp,
reprezintă unul dintre stâlpii cheii de boltă a jazzului
românesc, continuând să activeze fervent.”
Din aceasta cauză, îndrăznesc să cred că ceea ce ne-a
interpretat el în acea seară, evocându-l pe compozitorul
Enrico FANCIOTTI, sunt piese cu o importanță aparte, fiind
ultimele interpretate în public și, poate nu întâmplător, în
mijlocul colegilor de breaslă.
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ALEXANDRU ANDRIEȘ, muzician, poet, arhitect, profesor:
 „Am refuzat să-nvăţ tabla-nmulţirii”
 Mai cunoscut pentru cântecele critice pe care le cânta la
adresa regimului comunist, arhitectul Alexandru Andrieş,
profesor la „Ion Mincu”, a luat 4 la proba de Matematică
de la admitere.
Nu are nici acum telefon, îl refuză de aproape 20 de ani.
Crede că umorul te poate face să suporţi mai uşor
aproape orice situaţie. Îi place să fie profesor
(conferenţiar doctor), tot la Arhitectură, între altele,
pentru că „studenţii nu te lasă să rugineşti”.



A început să cânte pentru că un prieten student l-a
„obligat, aproape”.
 - Prietenii îi spun „Alexe”. 
- S-a născut la Braşov, pe 13 octombrie 1954. 
- Studii: Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, promoţia
1980. În prezent, conferenţiar doctor (profesor) la aceeaşi
universitate. 
- Membru în: Uniunea Arhitecţilor din România, Uniunea
Scriitorilor din România, Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din România. 
- Primul concert: 1974, Club A, Bucureşti. 
- Primul disc: 1984, „Interioare”, Electrecord. 
- Cel mai nou disc: 5 august 2011, „Incorekt”.
Timp de patru decenii, Andrieș a slujit instituția de
învățământ amintită, unde a fost un cadru didactic
consecvent. Fapt admirabil, artistul și-a programat
întotdeauna concertele în funcție de programul său la
facultate! Din octombrie 2019, nu a mai trebui să facă
asta, pentru că s-a pensionat și chiar a marcat asta
printr-o serie de concerte prin țară. 
„«Andrieș iese la pensie» se va numi turneul meu. Simplu.
Este sărbătoarea faptului că împlinesc 65 de ani și vreau
să mă pensionez”, spune, cu umorul său unic, artistul,
asigurându-ne că nu se lasă de muzică. „Și pentru mine
pensionarea înseamnă același lucru ca pentru toți
oamenii care au muncit pe planeta asta. De la toamnă, n-
o să mai fiu angajat al institutului, ci un vesel și - sper eu -
sănătos pensionar”, a adăugat artistul. Pe viitor, Andrieș
vrea să ducă mai departe discografia sa generoasă și
unică în muzica românească - a scos, până acum, 84 de
albume!

MARIA IOANA MÎNTULESCU 
Alexandru Andrieş „s-a dat” în duet cu o fată cu păr lung şi
drept, o meseriaşă, care este - întâmplător sau nu -
arhitectă! Bineînţeles că este vorba despre Maria Ioana
Mîntulescu, singura prezenţă constantă de la „Interioare”
(1984) şi până în zilele exterioare andriesciene. El
mărturisește:
„Voiam să fac un clip cu mult înainte de '89 şi îmi trebuia
o fată cu păr lung şi drept - declara Andrieş într-un
interviu. Printre studenţii mei se afla un băiat, Ştefan
Mîntulescu. El mi-a spus că sora lui are păr lung şi drept,
dar a omis să precizeze că ea făcuse 12 ani de pian. Mama
lor a crezut că eu sunt regizor, nu arhitect. Am sunat la
uşă, Ioana făcea duş şi, practic, am scos-o din baie”.
Artistul-arhitect i-a cântat - „la cald” - „Ochii tăi”, de pe
albumul „Interioare”. Se pare că interpretarea a fost foarte
convingătoare, din moment ce de atunci între cei doi s-a
legat o colaborare/prietenie ce durează de mai bine de
două decenii.
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DORU STĂNCULESCU
S-a născut pe 25 iunie 1950. A absolvit Institutul de
Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, promoţia 1984. A
obţinut marele premiu al Festivalului „Primăvara
Baladelor” (festival naţional de muzică folk), în 1973. A
primit marele premiu pentru întreaga carieră la Festivalul
Naţional de Muzică Folk „Om bun”, în 1996.
Este membru fondator al Cenaclului Flacăra.
În anii ’90, pe vremea când Doru Stănculescu se „exilase”
la Paris, cum îi place să spună despre acea perioadă a
vieţii sale, un francez a vrut să-i cumpere piesele. „Cum
adică, «Ai, hai» să nu mai fie al meu? E sufletul meu.
Piesele mele sunt copiii mei, cum adică să-i vând?”, a
reacţionat atunci folkistul. A refuzat categoric oferta, la
fel de hotărât ca atunci când nu a acceptat să-şi tundă
pletele doar pentru că altfel nu avea voie să apară la
televizor şi la fel ca în ’89, când a decis că trebuie să
participe la Revoluţie. Doru Stănculescu nu se consideră
un cântăreţ de muzică folk, ci mai degrabă un interpret al
creaţiei proprii, aşa cum abia dacă se mai întâlneşte în
ziua de astăzi. Fiecare melodie pe care a compus-o are
povestea ei, emoţia ei şi, la fiecare interpretare, artistul
„arde”.

SORIN MINGHIAT
Cântă în duet cu Doru Stănculescu. Între anii 1973-1981,
cântă în Cenaclul Flacăra. Membru al formaţiei lui Valeriu
Sterian, Compania de sunet. Activitate didactică în cadrul
Facultăţii de Arhitectură şi Urbanistică „Ion Mincu” din
Bucureşti. Administrator al firmei specializate în
restaurări Fidias Project
Opera: Arhitectura spaţiului boltit. Numeroase înregistrări
discografice. Susţine rubrica de folk-rock „Cutiuţa cu
vechituri” la Radio Contact (1991-1993). Împreună cu
Teodor Ionescu susţine la Antena Bucureştilor emisiunea
Folk pur şi simplu (1996-2001).
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IULIAN „MUGUR” VRABETE 
Chitarist încercat, muzician veritabil, artist adevărat,
realizator de emisiuni TV, Iulian Vrabete, zis Mugurel între
prieteni, este unul dintre muzicienii pop-jazz-rock
binecunoscuți melomanilor români. Basistul și
compozitorul de la Holograf a fost, în deceniul trecut, co-
prezentatorul emisiunii muzicale etalon a Televiziunii
Române ani de zile, „Taverna”. Mai puține lucruri se știu
despre trupa pe care a fondat-o în studenție la
Arhitectură, Basorelief, grup refăcut în 2011, lansând și un
CD. Dincolo de colaborările cu diverse alte titulaturi pop-
rock-folk de răsunet, Mugurel a lansat de curând o carte
despre cariera sa muzicală, ocazie pentru revenirea la un
mai vechi portret „Remix”, cu ajustările de rigoare! De
exemplu, o înregistrare inedită, descoperită în ultimii ani,
cu BigBandul Universității din București condus de
eminentul muzician clujean Bițu Mărgărint (Sibiu, 1979).
Alături de mai mulți colegi din Basorelief, Vrabete a făcut
parte din formația găzduită de Casa de Cultură a
Studenților din București ani la rând! O altă înregistrare
inedită - Holograf unplugged noaptea pe plajă, la mijlocul
anilor ’90. Apoi câteva dintre colaborările basistului cu
nume din prima ligă a pop-rockului românesc - Phoenix
este cel mai cunoscut, dar și A G Weinberger, Eugen
Mihăescu, Laura Stoica, Mircea Vintilă (încă din primii ani
’80), Cristi Gram... Firește, grosul portretului este ilustrat
de Holograf, chiar dacă în ultimul deceniu discurile cu
melodii noi s-au rărit.

Cu părere de rău că întrerup șirul evocărilor, culese de pe
internet, pentru că trebuie să revin la subiect. Marea
surpriză rezervată de organizatori și, bănuiesc eu, „vina”
principală a fost participarea colegilor noștri artiști
muzicieni despre care vă povestesc și cu imagini din seara
balului. În acest fel, va rămâne, sper eu, și mai impregnată
în memoria noastră prezența lor.
Imaginile mai ilustrează prezența în mijlocul nostru a doi
oaspeți de seamă și a soțiilor lor, care ne-au onorat cu
prezența. Este vorba de Iurie POVAR, director general al
Institutului Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul
Amenajării 
Teritoriale, Urbanismului și Arhitecturii „URBANPROIECT”
din Chișinău, Republica Moldova, totodată el fiind și
președintele Uniunii Arhitecților din Republica Moldova.
Din aceeași delegație a făcut parte și domnul conf. univ.
dr. Nistor GROZAVU, viceprimar al Municipiului CHIȘINĂU. 
După ce balul a intrat în parametrii normali de
funcționare, participanții au apucat să guste din cele aflate
în meniu, cu alte cuvinte, lumea a început să se simtă bine
datorită muzicii și a vinului bun, a urmat momentul în care
cei doi președinți au deschis oficial balul. Ce ne-au spus ei
și care a fost partea a doua a visului povestit anul trecut de
Șerban ȚIGĂNAȘ, aflați AICI.
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Minunata seară a unuia dintre cele mai reușite baluri, cel
puțin din punct de vedere muzical, s-a încheiat ca și în
2014 și 2015 cu o muzică de mare calitate și autenticitate a
stilului respectiv și care se potrivea „mănușă” la acea oră
târzie din noapte.
Trebuie să-i fim recunoscători acestei excelente colaborări
dintre VALI „Sir Blues” RĂCILĂ cu pianistul RAUL KUSAK.
Despre muzica lui Vali „Sir Blues” Răcilă specialiștii spun că
se apropie de sunetul blues-ului de acum o sută de ani, de
pe plantațiile de bumbac din America de Sud.
Așteptăm să intrăm cât mai curând în normalitate ca să ne
reîntâlnim cu acești oameni speciali și cu vibrațiile jazzului.

BIUAR online redactat la sibiu, http://www.uarsibiu.ro/wp-
content/uploads/2016/03/PARTEA-1.pdf, trata, în numărul
din martie 2016, cu lux de amănunte aceste două
evenimente. 
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Procesul rapid de industrializare, care marchează
începutul secolului al XIX-lea, se va simţi şi în
arhitectură prin reconsiderarea vechilor materiale - 

 fierul, sticla şi betonul - în ţările industrializate, Franţa
şi Anglia, care vor fi folosite în edificarea unor noi forme
de arhitectură. Viollet-le-Duc, adept convins al noilor
tehnici, susținea încă din 1863, necesitatea că arhitecţii
trebuie să recurgă la soluţiile novatoare oferite de
progresele ştiinţifice şi de necesităţile impuse de
epocă. „Puţine secole sunt pline ca al nostru de o serie
de progrese ştiinţifice de o atât de incontestabilă
valoare. Arhitecţii noştri la fel ca înaintaşii lor se vor
grăbi oare să recurgă la aceasta sursă renovatoare? Nu:

ei preferă să nege influenţa ştiinţei asupra artei şi ne
dau monumente într-un stil bastard, mai mult sau mai
puţin inspirate de decadenţa ultimelor două secole [...]. 

AUTOR

GABRIELA  PETRESCU

P R O G R A M U L  H A L E L O R
C O M E R C I A L E  

PE TERITORIUL ROMÂNIEI (1861-1940)



Dacă ei vor persista în a nega astfel lumina,

în a refuza ştiinţei concursul pe care abia
aşteaptă să-l dea, arhitecţii îşi vor fi
terminat rolul; acela al inginerilor începe,

adică începe rolul acelor dăruiţi
construcţiilor, acelora ce vor porni de la
cunoştinţe pur ştiinţifice pentru a
compune o artă dedusă din aceste
cunoştinţe şi din necesităţile impuse de
epoca noastră”[1].

Programele noi şi eclectismul secolului al
XIX-lea au dus la realizarea unui număr
mare de construcţii în cadrul oraşelor.
După 1850 structura din lemn a început să
fie înlocuită cu cea din metal, care era mai
ieftină şi limita riscurile unui incendiu. Cele
mai moderne tehnologii şi materiale de
construcţie, fierul şi fonta, în asociaţie cu
sticla, zidăria sau piatra au fost folosite atât
în restaurări de monumente istorice, cât şi
la edificarea unor biserici, la locuinţe,

poduri, sere, gări, unele ca nişte „catedrale
moderne”, expoziţiile universale, organizate
tot mai des din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, hale comerciale, hale industriale,

etc. 

Arhitectura fierului şi sticlei a apărut în
Franţa odată cu edificarea halelor din Paris
proiectate de Victor Baltard [2] şi realizate
între 1852-1872, iar în Anglia odată cu
construirea Crystal Palace [3] de către
Joseph Paxton pentru expoziţia de la
Londra din 1851. 
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Aceste lucrări, manifest de mare
importanţă, reprezintă momentul
schimbării direcţiei către arhitectura
modernă, lăsând în urmă criteriile clasice
ale lui Vitruviu. 

Noile tehnologii, care foloseau materiale
ca metalul şi sticla, au permis realizarea
unor acoperiri de spaţii ample, fără stâlpi
intermediari, prin scurtarea timpului de
execuţie datorită prefabricării şi
standardizării.
Ideea unor pieţe acoperite a apărut încă
din secolul al XIII-lea, fiind necesare
pentru păstrarea şi protejarea mărfurilor. 

Vedere aeriană a

halelor din Paris

Interior hale Paris

În 1802, la Paris, produsele
agricole erau depozitate în Halle
au Blé, construcţie, iniţial din
lemn, înlocuită, după un
incendiu „cu un imens dom
compus din 51 de coaste din
fontă […] şi acoperit cu plăci de
cupru” [4]. Ideea unor hale
acoperite a apărut încă din 1811,
la Paris, când Napoleon semna
primele decrete de expropriere. 



În 1845 s-au aprobat primele schiţe
întocmite de Victor Baltard, iar proiectul s-a
finalizat în 1854, când arhitectul „a adoptat,
după unele ezitări, un sistem de umbrele”

[5] pentru a acoperi cele 12 pavilioane, care
au stârnit admiraţie prin transparenţa şi
luminozitatea oferită de structura metalică
în asociere cu sticla. Inaugurarea s-a făcut în
1866. Halele din Paris au fost demolate în
1986, făcând loc altor construcţii.
Relaţiile Ţărilor Române cu occidentul, mai
ales cu Franţa, au avut un rol important în
evoluţia arhitecturii şi urbanismului în
procesul de modernizare ce s-a desfășurat la
cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-

lea. Apar noi programe de arhitectură,

pentru a răspunde cerinţelor noii civilizaţii
urbane, cum sunt: construcţii pentru
învăţământ şi cultură, pentru administraţie,

juridice, financiare, hale şi pieţe alimentare
etc. Paralel cu procesul industrializării care
avea loc în Țările Române, s-au format
arhitecţii şi inginerii, la început fiind instruiţi
în şcoli europene. După 1881, anul
întemeierii Regatului României, prin
înfiinţarea unor şcoli de specialitate au
început să fie pregătiţi specialişti români pe
plan local.    
Edificiile realizate în perioada eclectismului
de secol XIX, conțineau, la începutul
secolului al XX-lea, mai ales în Bucureşti, un
amalgam de stiluri, de la neoclasic,

neoromânesc, la art-deco. Această
suprapunere de stiluri devine „una dintre
dimensiunile esenţiale ale modernităţii
arhitecturii româneşti”.
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În această perioadă au avut loc importuri şi
asimilări de materiale de construcţii şi
tehnologii noi, cum sunt metalul şi betonul
armat, aplicate la început în construcţii
industriale şi extinse apoi la toate celelalte
tipuri de construcţii. 
Economia Ţărilor Române fiind predominant
agrară, pe la jumătatea secolului al XIX-lea
în multe localităţi „existau mai multe locuri
în care se vindeau produse alimentare [...].

Negustorii stăteau aici sub cerul liber, iar
aceste pieţe aduceau mai mult a târguri 

decât a pieţe moderne, fiindcă nu se
vindeau aici doar carne, legume, fructe,

păsări şi ouă, ci şi stofe, bibelouri şi
alimente” [6]. 

La numai doi ani de la inaugurarea Halelor
Centrale din Paris (1866), în Ţările Române
începea să fie pus în practică programul
halelor comerciale. Cele mai multe au fost
construite în Bucureşti, pe structură
metalică: Piaţa Ghica, Piaţa Amzei, Piaţa
Mogoşoaia, Piaţa Sfântul Ştefan, Piaţa
Sfânta Vineri, Piaţa Sfântul Anton şi Piaţa
Kretzulescu. 

Secţiune prin halele din Paris

Secţiuni Crystal Palace

„Utilizarea fierului la acest program de
arhitectură devenea preponderentă la
sistemele de acoperire din motive de
incendiu dar şi datorită deschiderilor mari
şi a necesităţii eliberării planului de
elemente structurale verticale”. [7]

Hala Ghica [8] (Hala Unirii) a fost realizată
între anii 1865-1872 şi demolată în anul
1986. A fost proiectată şi executată de
către arhitectul Alexis Godillot [9] şi
constructorul inginer Alfred Berthon şi
realizată din piatră, cărămidă şi fier, după
modelul halelor din Paris. În 1872 Alfred
Berthon construieşte Abatorul. 
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Restul construcţiilor care făceau parte din
ansamblu Halelor Ghica, au fost terminate
după 1880, respectiv hala de fructe în 1883,

iar hala de peşte în 1888. Hala de păsări şi
hala de flori din Piaţa Sfântul Anton au fost
executate între 1887-1889 de arhitectul
Alexis Godillot şi constructorul Alfred
Berthon reprezentat de arhitectul Josef
Schieffeleers [10]. În 1872, acelaşi arhitect a
realizat, Hala Amzei, pe locul fostei pieţe,

pe o suprafaţă de 1102 mp. şi care era
realizată din zidărie, schelet metalic şi
sticlă, (demolată în 1930). Aceste hale erau
realizate într-un stil eclectic, rezultat din
multiplele posibilităţi pe care le oferea
metalul. 
În timpul primarului Nicolae Filipescu, în
1896, în vechiul Cartier Evreiesc. arhitectul
Giuglio Magni [11] a proiectat în stil
neoromânesc Hala Traian. Structura
metalică oferă un spaţiu interior liber şi
foarte luminat. 
Între 1886 - 1899 Primăria Bucureşti
construieşte Hala Matache Măcelarul
(demolată în 2012). Hala Traian şi Hala
Matache erau singurele care existau în
capitală la începutul secolului al XXI-lea.

Hala Obor a fost proiectată
într-un stil modernist de
arhitecţii Horia Creangă şi
Haralamb Georgescu şi
executată între 1936-1937.

aplicându-se o soluţie
constructivă tehnică
originală: structura era din
oţel sudat învelit cu beton
poros, fundaţiile erau din
beton iar scheletul din oţel.
Horia Creangă a proiectat
hala cu un volum unic
280x150m şi înălţimea de
16,4 m. 

Halele Obor - 1936. Arh. Horia Creangă şi Haralamb

Georgescu. Foto: Alexandru C. Ene

În septembrie 1941, după montarea
scheletului metalic, lucrările au fost sistate
din lipsă de fonduri, dar au fost reluate în
anul 1942 cu câteva modificări faţă de
proiectul original, hala fiind redusă la
159x70m. Construcţia a fost inaugurată în
1950.

„Claritatea rezolvărilor funcţionale,

calitatea spaţială cu totul remarcabilă a
interioarelor, tipul materialelor fac din
Halele Centrale Obor una dintre operele
caracteristice de primă mărime ale lui
Horia Creangă” [12].

Hala Ghica – Bucureşti, înainte de

demolare, 1985

http://www.fotoshooting.ro/arhiva-foto
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În oraşele mari din Ţările Române, în jurul
anului 1900, s-au construit hale comerciale,

multe dintre ele încă în funcţiune.

În anul 1873, inginerul francez Gustave
Eiffel a construit, la Iaşi, Hala de zid şi fier,
cunoscută ulterior ca Hala Mare. Hala de
zid şi fier a fost ridicată pe locul unei pieţe
mai vechi, Piaţa Sf. Vineri. Alături de Hala
Mare a fost construită ulterior o alta mai
mică, numită Hala de peşte. Hala Mare,

realizată pe o structură metalică şi cu
acoperiş din tablă, a fost demolată în anii
’60, iar Hala de peşte, în 1988. 

În 1890 în satul Ştefăneşti din judeţul
Botoşani s-a realizat o hală de carne, iar la
Focşani, în 1892, s-a construit Piaţa
Moldovei, demolată cu ocazia sistematizării
din anii ’80. Halele Centrale din
Câmpulung Muscel datează din 1895-1896,

ele fiind extinse şi reamenajate în anul 1929
într-un stil „rumânesc valah” de către
arhitectul Cristofi Cerchez. 

Hala Radu Negru din Turnu Severin a fost
realizată între 1904-1906 de arhitectul
Scarlat Petculescu.

La Botoşani s-a construit în 1912 o hală de
carne şi peşte. Cele două clădiri care
adăpostesc halele de carne şi de lactate 

În 1910 existau, în oraşul Călăraşi, Piaţa
Centrală Ştirbey Vodă şi Piaţa Mihai
Viteazul; hala din Râmnicu Vâlcea datează
din 1902; Hala Nouă, fostă Piaţa Marşeu,

din Craiova a fost construită în 1903, în
prezent se mai păstrează hala măcelarilor,
realizată din structură metalică şi sticlă. 

Piaţa de flori 1887

http://www.fotoshooting.ro/arhiva-foto

Hala Traian - Bucureşti, 1896, arh.

Giuglio Magni

http://www.fundatiacaleavictoriei.ro

din Piaţa Centrală a
Botoşaniului sunt
construite după
planurile lui Anghel
Saligny.

La Constanţa s-au
executat două hale,

una în 1905 în Piaţa
Carol I şi Hala Griviţa,

mai târziu, după 1925;

în 1909 la Brăila erau
cinci hale, dintre care
una de gros şi una de
peşte. Clădirea Pieţei
Centrale din Buzău,

realizată în 1934, este
proiectată de 

arhitectul Duiliu Marcu într-un stil
modernist. 
La Ploieşti ideea realizării Halelor Centrale
s-a pus încă din 1912, când arhitectul
Toma T. Socolescu [13] a fost chemat să
realizeze un studiu în vederea găsirii unui
amplasament în cadrul oraşului. Proiectul
a fost reluat după 1929, iar lucrarea a fost
realizată în perioada 1930-1935. 
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Inaugurarea s-a făcut la 1 noiembrie
1935, în prezenţa Regelui Carol al II-
lea. Structura de rezistenţă din
beton armat a cupolei pe nervuri
care acoperă hala centrală a fost
calculată de inginerul vienez Rudolf
Saliger, iar restul structurii din
beton armat a fost proiectată de
inginerul Mircea Radu. 

Ansamblul Halelor Centrale din
Ploieşti, realizat „într-un stil
decorativist eclectic cu o clară
dominantă Art Deco, devine nucleul
comercial al oraşului, un adevărat
simbol al municipalităţii, marcat de
arhetipurile gemene ale turnului-
campanil şi cupolei;
monumentalitatea complexului este
temperată de jocul materialelor
(cărămidă aparentă, piatră, metal) şi
de exuberanţa detaliilor decorative”

[14].

Piaţa Moldovei din Focşani - 1892

www.ziaruldevrancea.ro/foto-nou-si-vechi-la-

focsani

Piaţa Halei, Iaşi, 1873

Ing. Gustave Eiffel

Piaţa Marşeu - Craiova, 1903Hala din Râmnicu Vâlcea - 1902

Note bibliografice: 
https://we.tl/t-HLL6cwD06k

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://we.tl/t-HLL6cwD06k
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Hala Radu Negru - Turnu Severin, 1904

Halele Centrale - Ploiești

Arh. Toma T. Socolescu, Amintiri
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Hala din Buzău - 1932, 

arh. Duiliu Marcu

Hala Constanţa

- 1905



În poezia sa „Zeii Greciei”, Friedrich Schiller deplângea faptul că
zeii părăseau natura şi, odată cu ei, lumea îşi pierdea magia.
Termenul lui Schiller era „Entzauberung” şi ştiinţele sociale l-au
preluat ca atare; totuşi el ar putea fi tradus ca „risipirea magiei”,
„dezvrăjire” sau „de-magificare”. 

Unde eşti, frumoasă lume? / Revino, divină epocă de aur a naturii! 
Vai, numai în cântecul nimfelor / Ţi se păstrează fabuloasă urma. 
Jelesc câmpurile moarte / Şi nici un zeu nu mi se-arată. 
Vai, din acel cald tablou al vieţii / Mai dăinuie doar umbra. 

Cam aşa deplângea Schiller noua viaţă civică derobată de vraja
de altădată. Era în 1788, an de apogeu al raţiunii iluministe.
Pentru o re-magificare, cât de cât, a ambientului orăşenesc din
vremurile noastre, arhitecţii au găsit două tipuri de soluţii din
repertoriul romantic: refugiul în istorie şi apelul la natură. Astfel,
de exemplu, continuitatea pavajului din pieţele urbane
recheamă memoria idealizată a oraşului medieval. Te invită să te
simţi din nou bine în spaţiul public pietonalizat, redat
cetăţenilor la scară umană. Numai că, ajunsă o adevărată
pandemie, soluţia a ajuns să fie aplicată şi unde e, şi unde nu e
cazul. 
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Peisaj cu poiene 
De-magificarea şi re-magificarea mediului construit

Autor: Anca Sandu
Tomaszewski
1. „Lotul cultivat" al casei Ernst May,
Römerstadt, peisagist Leberecht
Migge, 1928.
2,3. Potsdamer Platz
4. Blenheim gardens, amenajare
peisageră de Capability Brown, 1764.
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Fuga zeilor spre ceruri şi
dispariţia magiei pe pământ



Noroc cu ele, căci împreună cu staţia de metrou sunt singurele surse de animare a locului, cele
două cafenele şi parcarea subterană pălind intimidate în colţul lor. Locul nu-şi va merita niciodată
numele cu care poeţii advertisingului alintă pieţele à la San Marco ori Siena ca „poiene urbane”.
Poate că odată, în locul unei poienizări pietruite, prevăzută cu mici spoturi verzi, o soluţie
curajoasă ar propune un parc. Şi poate că proiectul ar avea parte de peisagiști profesionişti şi
norocul de a nu fi corectat de avizatori neavizaţi şi eficientizat de contabili-şefi. Dar, odată
realizat, ar avea nevoie, vai, de întreţinere, recunosc.
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Ea îşi are rostul, de pildă, într-o piaţă închisă, cu zonă comercială, dar puţină lume cred că a
înţeles-o în Piaţa Universităţii. S-a şi dovedit că simpla mineralizare excesivă nu poate recrea
atmosfera caldă, vie şi confortabilă, aflată la originea ideii. După un concurs eşuat şi o succesiune
de primari, a rămas un deşert pietruit, încins vara şi bătut de vânturi iarna. Spaţiul e străjuit pe o
lungime considerabilă de un carosabil dinamic şi de o suită de peroane de transport în comun. 

Poiene şi poiene… Jubilee Park în Canary Wharf

Piaţa Universităţii 



Revenind la literatură, metafore precum „poiană urbană” sau „peisaj urban” se vor o reconciliere,
în termeni para-romantici, a vechii şi aparent ireconciliabilei tensiuni dintre natură şi urbanitate;
dintre artificializarea planetei noastre suprapopulate şi dorul de condiţia edenică primordială –
Sehnsucht, cum ar spune Schiller. Termeni ca „poiană” sau „peisaj” flatează şi încălzesc prozaicul
„urban” şi ne mângâie ADN-ul nostru de sapiens milenar, cum ar spune Harari. 
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Dar un biet poet din preistoria romantismului (idealurile clasice aveau şi ele o latură romantică,
dar nu ne cufundăm acum în telurice substraturi schlegeliene) ori nişte bieţi poeţi ai spaţiului
real nu pot readuce singuri magia olimpiană. Nu pot decât visa la armonia de altădată dintre
oameni, natură şi zei, adusă de Apollo după lupta cu furiile şi pierdută prin de-magificare. Mai
trebuie ca administraţiile să creadă şi ele în magie şi zei. Ori în arhitecţi şi peisagişti, care pot
negocia cu ei.

Aşa au încercat „fiii nordului”, romanticii, resuscitarea de facto a
naturii ucise de antropizarea preindustrială. Chiar înaintea lor,
prima re-magificare a înfăptuit-o peisagistul Capability Brown,
în amenajarea domeniilor englezeşti. El a fost cel care a eliberat
peisajul după un secol de la înalta compoziţie a lui le Nôtre, dar
mai ales după ulterioara continuă disciplinare geometrică a
frunzişului din întreaga Europă. N-a făcut-o zgândărât de vreun
nerv al ofensivei contra-latine, precum contemporanul lui,
Lessing, care critica imitaţia stilurilor franţuzeşti şi îndemna
literatura germană să se reorienteze către cultura anglo-saxonă,
potrivită spiritului german. Nici Capability nu mai voia parcuri
englezeşti după modelul grădinilor franţuzeşti. El însă îşi lansa
peisajele înierbate din simţire anglo-saxonă, sătulă de-atâta
lumină a raţiunii, de atâta artificialitate infiltrată până-n
detaliile firii. Şi o făcea fără să-şi fi pierdut deloc raţiunea. 

Capability vs. Le Nôtre, romantic vs. clasic

Piazza del Campo, Siena



Nici raţiunea economică. Pe când armate de harnici grădinari trebăluiau, tundeau, frezau, pliveau,
plantau, hidrotehnicizau şi stropeau grădinile à la française, vacile englezeşti asigurau, păscând,
regenerarea ierbii de pe pajişti, caprele tundeau arbuştii şi împreună cu oile întregeau peisajul
idilic. N-ar fi deloc mulţumite înălţimile lor de felul cum arată acum geometria vegetaţiei în
parcurile baroce, netunsă la vreme şi cu designul simplificat. Nici la vremea lor, cum nici acum, în
criză turistică, cheltuielile de întreţinere a hectarelor de parc ferchezuit nu era o glumă.
Dar lui Adam nu i-a fost dat să lâncezească o veşnicie în Rai şi nici lui Capability să culeagă veşnic
apreciere. Tocmai când lumea îşi odihnea mulţumită privirea asupra păşunilor cu vaci molcom
păscânde, asupra iazurilor unde se adăpau căprioare, a punţilor pe sub care alunecau raţe
colorate, a ruinelor bântuite de prigorii şi a pâlcurilor de copaci cu păsări cântătoare, primele
săgeţi ale criticii tulburau pacea. 
Un poet al vremii declara că şi-ar dori să moară înaintea lui Capability, ca să apuce Raiul înainte de
amenajarea lui. Iar după moartea bietului om, romanticii îi calificau parcurile drept plicticoase
încercări de reproducere a paradisului pierdut. În opinia lor, îi lipsea acestui prea Amability Brown
exaltarea romantică, frisonul sublimului. 
De-acum încolo, peisagistica avea să urmeze un destin frământat de contrarii. Semi-desprinsă
fiind din marea casă a arhitecturii, a balansat şi ea între romantic şi clasic, între adâncul simţirii şi
lumina lucidităţii, precum arhitectura între formă şi funcţiune.

S E P T E M B E R  2 0 2 0 ,  I S S U E  1 T H E  V O I C EM A R T I E  2 0 2 1   |   I N F O  3

P A G .  3 4

- Ziggurate şi cazemate în variante pline de
fantezie… 

… duble sau triple, albe sau policrome, de calităţi diverse,
suprapuse sau alăturate, drepte sau curbe sau – şi mai
interesant! – drepte şi curbe în unghi, ca în acest detaliu de
design urban din centrul capitalei. Înălţată pe acest
postament inedit este pusă în valoare o suprafaţă de asfalt
şi o verticală dominantă cu coş de gunoi design. Într-o
subtilă ierarhie se află alăturat o altă supraînălţare,
subordonată, asfaltată şi bordată. Pe lângă invitaţia la
multiple interpretări semantice, se observă, de asemenea,
acurateţea finisajului.

Design urban din bolţari aşezaţi vertical -
la limita trotuarului şi orizontal - alcătuind
soclul unui monument central. Această
operă artistică circulară este amplasată
lateral în spaţiu şi se alătură armonios unei
alte curbe, descrisă de un ziduleţ ce
încinge o arie de vegetaţie… 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_formal_garden


Ebenezer Howard avea să marcheze momentul de democratizare a peisagisticii la peste un secol
de la „întoarcerea la natură” şi de la „contractul social” ale lui Rousseau. Din mijlocul naturii, de pe
domeniile nobiliare private, peisagistica s-a extins atunci în spaţiul public urban şi s-a amestecat
cu strada. Câţiva zei dintre cei care mai rămăseseră pe pământ au marşat la noile condiţii,
majoritatea însă a rămas în extra muros, în micul Olimp al finanţelor private. Apoi şi oraşul-
grădină a mai rămas doar ca reper în noua filozofie a modernismului.
Chiar şi fără zei, simpla natură terre-à-terre s-a acomodat până la urmă la oraşul pre-modern.
Înainta zglobiu, ca o primadonă, de-a lungul trotuarelor şi prin mijlocul bulevardelor, prin mici
scuaruri şi parcuri din Olanda şi Germania. Noi programe urbane i-au diversificat statutul,
adăugându-i, de exemplu, grădinile caselor din ansamblurile „noii locuiri”. Aici se numeau „loturi
cultivate” şi erau gândite de peisagişti inventivi şi sensibili precum Leberecht Migge, care a
colaborat cu Ernst May la proiectul Neues Frankfurt. 

Conform noii filozofii, în cei o sută de metri pătraţi de
teren liber se îmbinau dimensiunea practică cu
frumosul şi cu utilul. Întreţinerea micii grădini nu
crea nicio dificultate pentru gospodine. Viţa-de-vie
convieţuia iscusit cu funia de uscat rufe, la fel
umbrirea de vară cu însorirea din sezoanele fără
frunze, straturile de legume cu tufele de coacăze,
pietrişul aleilor cu grădina de trandafiri, glicina cu
plantele de ghiveci de pe terasa-prelungire a
camerei de zi; gardul viu era înalt cât să separe
vecinătăţile şi scund cât să permită comunicarea
vizuală cu peisajul. 
A fost frumos, dar a venit momentul de glorie al
oraşului industrial. Naturii i s-a mai permis de-atunci
să se prezinte doar sub formă de „spaţii verzi”.
Verdele era, de fapt, maro sau gri. Şi nu erau spaţii, ci
mici spoturi punctuale sau aliniamente de vegetaţie
joasă, medie şi înaltă. În viziunea Chartei de la Atena
mai figurau şi spaţiile mari dintre blocuri, care
asigurau igiena oraşului prin lumină, aer şi soare. Era
o împingere la extrem a motoului „Licht, Luft und
Sonne” al mişcării „die Stadt der Moderne”, demarată
după război în Germania Republicii de la Weimar.
Dar curând după decretarea oraşului industrial ca
biruitor, peisajul european modernist urma să devină
un ansamblu de mari pârloage dominate de blocuri
punct, străbătute de carosabile de mare viteză şi
cabluri aeriene. 
               Zeii au fugit atunci nu numai din oraşe, ci şi
din teritoriu, alungaţi de autostrăzi, defrişări, cariere,
şantiere galopante niciodată încheiate, a
monoculturilor agricole nesfârşite şi temeinic
stropite chimic. Şi n-au fugit numai zeii, ci şi natura
cândva îmblânzită de Apollo. A rămas doar sub formă
de buruieni amestecate cu moloz. 
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Zeii şi modernismul

Amenajări în toată ţara, după o idee lansată de
capitală. O straşnic de bine protejată bandă verde.

Puieţi de platan plantaţi aliniat-înghesuit şi copăcei
pitici, dispuşi la mare distanţă.



Dar a trecut şi asta şi lucrurile s-au aranjat. Azi, definiţia peisagisticii e mai complexă. E cu
urbanism, ecosisteme, biosfere, e cu durabilitate, rezervoare, ecologizări post-extractive, baraje, cu
proiecte industriale altfel, cu ingineri de mediu şi de alte feluri, cu economişti, politicieni, comisii
şi congrese. 
Mai există însă şi vechea peisagistică, cea cu arhitecţi şi horticultori cu talent şi cunoştinţe, ca pe
vremuri. Charles Jencks, de exemplu, căuta zeii cei mari ai universului. El suprapunea planul neted
al cosmosului peste planul striat al lumii terestre (vezi Deleuze), într-un proces filozofic de
amenajare peisageră. Printre ele îşi strecura şi autobiografia, din care făcea parte amintirea soţiei
lui decedate. Vorba unui poet: de atâta dor de tine / numai cerul mă mai ţine / numai iarba-mi
face bine. Şi zeii au coborât. 
Au coborât în multe locuri, mai puţin la Bucureşti, unde nu e nevoie de ei. Nici de peisagişti, nici
de designeri, nici de arhitecţi.
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De ce ar mai fi nevoie, pentru investiţii atât de
mici? Fac faţă administraţiile, asistate de ADP. Nu e
greu să plantezi mii de bănci pe trotuarele
bulevardelor, şi unde trebuie şi unde nu se aşază
decât praful. Stai hopa şi contempli şirul de maşini
parcate, în dulcea vâjâială dinspre benzile circulate
şi mireasma gazelor de eşapament - cum îi plăcea
lui Marinetti în 1909. Alteori, băncile sunt aşezate cu
faţa la ziduri şi cu spatele la deschiderea parcului.  

Design urban şi peisagistică de Bucureşti

Şir kilometric de bănci aşteptând-şi oaspeţii, pe un
lung segment cu trotuarul puţin frecventat, dar cu
faţa la un carosabil intens frecventat

În dreptul marii intersecţii carosabile, numărul băncilor se înteţeşte şi tipurile se
diversifică.

Şir de bănci la margine de parc, privind ca curca-n lemne cu spatele la deschidere.
Şirul e întrerupt de happening-ul unei guri de canal underground – o temă recurentă
în cadru peisager.

O bancă pentru un visător

A plouat cu bănci în tot locul



Plină de fantezie este libera aşezare a cabinelor pentru staţiile de autobuz. Nu-ţi trebuie decât
nonşalanţă. Ele stau, câte una, câte două, câte trei, la distanţe după gust şi cu latura transparentă
când pe stânga, când pe dreapta, într-o dulce neorânduială, cum spune poetul. Privind spre
stânga, cetăţenii în aşteptare pot admira panourile opace. Pot pune şi pariuri. Ar fi interesant de
ştiut cum arăta proiectul iniţial al cabinei, probabil diversificat ulterior cu varianta ei în oglindă.
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Cabine pentru staţii de autobuz, câte două, câte trei, cu perspectivă exclusiv frontală. Cele în oglindă, cu panoul opac pe
stânga, din direcţia autobuzului aşteptat, au fost probabil aduse din Marea Britanie. 

Nu e nevoie de arhitecţi
ca să imaginezi lungi
sarcofage din piatră de-
a lungul unui trotuar,
poate în locul unei
benzi pentru biciclete.
Îţi trebuie doar forţă
decizională.



Nu e mare lucru nici să dispui descărcarea de stânci şi
bolovani în mijlocul străzii, printre lădiţe cu arbuşti
exotici de la Hornbach. Ideea pare preluată de prin
călătoriile decidentului şi aplicată local după priceperea
lucrătorilor.
Patent original românesc sunt însă, în mod cert,
zigguratele din borduri ce însoţesc zonele verzi de pe
mijlocul bulevardelor. Nu i-ar fi venit nicicând această
idee unui arhitect. Iată un motiv în plus pentru care nu
e nevoie de ei.
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Monumentul mândriei naţionale: Stâlp de beton
ieşit dintr-un puţ. Poziţia simetric-asimetrică
modernistă, semantica conceptualistă a
monumentului, finisajele tip „arte povera”,
sugerând o critică socială, accesoriile utilitare
lăsate aparente, sugerând brutalismul… toate
mijloacele artistice o fac greu clasificabilă unui
curent, ci mai curând îi atestă originalitatea.

Poate oricine să conceapă mari spaţii pietonale, asfaltate, în locuri unde nu se întâmplă nimic, dar
şi zone înierbate care sigur vor fi călcate în picioare. Pentru că peisagistica promovează simţul
locului, se poate apela la cultura locală a gardurilor. Se pot amplasa mini-menhire pe borduri,
acolo unde maşinile nici n-ar putea parca. Se pot comanda fântâni urâte şi amplasa aleatoriu.
Poate imagina oricine ronduri cu panseluţe şi ceasuri solare. Şi toată lumea ştie că ele trebuie
întotdeauna să plutească printre alei asfaltate foarte late, ca să putem juca „Ţară-ţară vrem
ostaşi!”. 

Speciile exotice de arbori cultivă simţul locului nostru în Uniunea Europeană şi aspiraţia la
universalitate. Arhitecţii ar recomanda vegetaţia deja aclimatizată şi ar sugera ca toțicei ce vor
palmieri să şi-i cultive acasă, pe banii lor. Oricum, indiferent de originea speciilor, nu e nevoie de
lecţiile horticultorilor şi silvicultorilor, care ar recomanda, de exemplu, plantarea mestecenilor în
pâlcuri, a platanilor izolat şi alte asemenea scolasticităţi. Practica e suverană.
Dar nu e cazul să mai întindem vorba... O plimbare prin oraş şi o navigare pe net pot completa la
nesfârşit lauda spontaneităţii şi argumentaţia pentru o evitare susţinută a profesioniştilor lipsiţi
de simţul umorului.

Aceasta este o fântână arteziană, care funcţionează

doar vara. Acum e acoperită cu PAL.



Istorici de artă, filozofi şi antropologi ca Alois Riegl, Wilhelm Worringer, Spengler, Leo Frobenius,
Blaga şi alţii au văzut o relaţie de determinare între peisajul geografic în care a trăit o comunitate
şi un anume „sentiment al spaţiului” care le-ar stăpâni sufletul, ducând la formarea de culturi
specifice. Poeţii romantici vedeau şi ei sufletele omeneşti ca fiind populate de aceeaşi faună şi
floră care le popula regiunea. Oamenii aveau urşi sau ţânţari sau dinozauri în suflet, poate aveau
brazi sau fagi sau sequoia, după locurile şi vremurile în care trăiau.
Primul lucru pe care l-au făcut comuniştii în oraşul bunicilor mei a fost să le smulgă viile din deal
şi să le tropăie iremediabil grădinile din vale. După naţionalizare, le-au lăsat aşa, pârloagă, vreo 25
de ani, adică exact pasul cu care se numără generaţiile. Deci, dacă ne luăm după filozofi şi
romantici, cel puţin o generaţie a crescut cu pârloaga în ochi şi-n suflet. A venit apoi
industrializarea socialistă, care a călărit toate râurile la ieşirea din oraşe şi a creat şi la noi
cunoscutul oraş industrial. Aşa au mai crescut câteva generaţii cu suflete de asfalt. După '90,
sufletele-pârloagă şi sufletele-asfalt de la oraşe şi sate şi-au pavat tot ce-au putut în jurul casei
lor, apoi au transformat teritoriul în groapă de gunoi. Ei sunt creatorii unui nou peisaj - urban,
rural şi teritorial. Sunt şi formatorii unei noi generaţii: generaţia de suflete-gunoi, suflete populate
de moloz, plastice, hoituri, sticle şi măşti anti-covid. Acest peisaj poate alcătui, vorba lui Blaga, un
nou spaţiu-matrice, sugerat şi în poezia lui numită „Peisaj transcendent”, în care „Cocoşi
apocaliptici tot strigă, / tot strigă din sate româneşti”… Din oraşe strigă sirenele auto.
Şi totuşi, pentru re-magificarea peisajului nostru şi replantarea sufletelor, oare nu există vreun
descântec de deochi?
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Peisaj transcendent

Şir des de mini-menhire
veghează să nu parcheze
pe trotuar autobuzele,
eventual maşinile de
pompieri ori salvările.



O DEAMBULARE PRIN ORAȘ
DESTRUCTURAT

Nu o să dau nume de firme comerciale și nici poze cu

zona împricinată, pentru a nu polua mentalul cititorilor.

Destul că mi-am amărât o după-amiază de sâmbătă

deambulând prin cartierul gării din Sibiu, complet

destructurat, în fosta zonă industrială ținând de

fasciculul de linii ferate - la sud de gara mare.

Ca în majoritatea situațiilor de acest gen, și aici s-a pus

la pământ o întreagă rețea de întreprinderi funcționale,

într-o zonă tradițională de producție și servicii,

integrată organic în structura orașului Sibiu.    

de arh. Dorin BOILĂ
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ANTROPOLOGIA ȘI
FORMELE URBANULUI

arh. Leon Krier

DESENE:
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Programul „investițional” care a dus la continuarea situației de zonă destructurată, ce

înconjoară ca o metastază nucleul istoric medieval al urbei, este acel faimos proiect,

total paralel cu PUG-urile studiate între timp, și care prevede plantarea a patru mega-

centre comerciale, împănate și cu niscai locuințe și birouri, în răspărul oricăror studii

urbanistice profesionale - de culoare de circulație, zone verzi, spații de contact social în

aer liber, siluetă și perspective urbane, străzi tradiționale - pe care ți-e drag să te plimbi.

Toate eforturile noastre de a evita distrugerea țesutului urban tradițional, care însemna

totuși un verificat cadru de coerență comunitară, au fost anulate de acest tip de

regretabil mercenariat în proiectare...  

Deja primul „mall” s-a fixat, la câteva sute de metri de intra-murosul medieval, urmează,

mult mai aproape de țesutul tradițional, zona Abatorului și zona „Independența”, de

fapt, tradiționala platformă Rieger. Al patrulea mamut comercial a fost stopat

deocamdată prin inițiativa de a se amplasa în zona Manutanță-Piața Teatrului un

complex cultural legat de Festivalul anual de teatru al Sibiului.
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Deși nu avem studii pertinente pentru dezvoltare urbană specifică unui oraș de mărime

medie, cu nucleu medieval, cartiere-dormitor, dar și o zonă metropolitană ofertantă

(nevalorificată), ne pricopsim permanent, de peste 3 decenii, cu acest comerț în

platforme, autism urbanistic importat, nespecific locului... Se tot vorbește despre aceste

aglomerări de „supermarketuri”, dar, iată, vecinii unguri au dat măcar o legislație, care

nu permite amplasarea unor asemenea dezastre urbane în orașe sub 300.000 locuitori!

Și mereu mi-aduc aminte despre colocviile de la începutul anilor 2000, când o mulțime

de experți din Germania Federală avertizau administrația sibiană, responsabilii din

comerțul tradițional, proiectanții să nu facă exact aceleași greșeli pe care le-au făcut

germanii, anihilând rețelele comerciale urbane de proximitate, segregate conform

nevoilor comunităților de vecinătate, când au lăsat să se construiască supermarketuri și

malluri în toate orașele cu nucleu istoric...
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Pentru o privire mai complexă asupra situației dintr-o sâmbătă dup-amiază, în acel așa-

zis cartier al gării sibiene, pot să vă spun că străzile erau pustii - oricum nemaiavând

comerț sau servicii la trotuar, doar câte un automobil mai rupea liniștea. O mică

animație apărea la cele două accese în „mall”; dar să vă spun ce e, de fapt, în interiorul

cutiei - la subsol, două niveluri de parcare, la parter și etaj, două șiruri de magazine pe

„promenada” interioară, iar la ultimul nivel, cazino, cinema și fast-food... Dar la cele două

niveluri de shopuri, în afara unui magazin alimentar, numai haine și încălțăminte! Mi s-a

părut halucinant să faci o asemenea hală imensă ca să o umpli de cârpe și papuci...                                

Evident, în aceste magazine nu era nimeni! 
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Architectural

Tuning of Urban

Composition

Cel mai trist mi s-a părut că, din puțina populație ce se plimba pe cele două niveluri de

promenadă, 80% erau adolescenți și ceva tineri - ei erau acolo „de distracție”, se

învârteau „prin zonă”, vizibil plictisiți, iar dacă ședeau pe puținele bănci, butonau la

telefoane, fără să discute nimic cu prietenii de alături...
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Dar trebuie vorbit și despre aceste spații ce li se oferă: nu sunt nici temple, nici

catacombe ale consumismului - ci gropi de gunoi ale producției chinezești

globalizante, care a inundat toate țările lumii I-a, a II-a și a III-a... Acest diluviu de marfă

chinezească este cea mai periculoasă formă de producție, cripto-capitalistă, pentru că:

(1) globalizează risipa de resurse limitate; (2) distruge echilibrul muncă-venituri din

țările capitaliste tradiționale; (3) extinde utilizarea sclaviei chinezești contemporane...

 

berry

cartoons

Iată cum, pe nesimțite, se formează obiceiuri de „shopping”, în sensul că tinerii, deveniți

tot mai sub-culturali, unii deja a-culturali, ajung să se mulțumească, în această

atmosferă de mall-promenadă, cu o viață pseudo-socială într-o cutie climatizată! Cu

foarte puține cumpărături, dar cu enorm de mult timp pierdut... Și este cel mai valoros

timp al vieții lor! Pentru învățare, culturalizare, socializare și excursii în aer liber.



În fața acestei panorame a destructurării comunității urbane, transgresată în

dezorganizarea urbanistică cu background comunist, gustul amar cu care poate rămâne

un arhitect, după zeci de ani de școală și practică (ultimii 30 în condiții de piață relativ

liberă) este aproape normal. 

„Lack of confidence, more than anything else, kills a civilization. We can destroy

ourselves by cynicism and disillusion just as by bombs!” - K. Clark

(Lipsa încrederii, mai mult decât orice altceva, omoară o civilizație. Noi putem să ne

distrugem pe noi-înșine prin cinism și deziluzionare întocmai ca și prin bombe!).

Arh. Dorin Boilă / Sibiu / martie 2021
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ARHITECTURA ÎN 
 BANDA DESENATĂ

D O U Ă  A R T E  S I N C R E T I C E
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A U T O R :  C R I S T I A N  C I O M U

Arhitect și creator de benzi desenate
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D E F I N I Ţ I A  N O Ţ I U N I I  Ș I  C L A S I F I C A R E A
T I P O L O G I C Ă  A  A R T E L O R

Prin modul său de manifestare, ARTA poate fi considerată şi ca o formă de cunoaştere -
cunoaşterea artistică. Pe cât de dificil de definit, pe atât de dificil de evaluat, având în
vedere faptul că fiecare artist îşi alege singur regulile şi parametrii de lucru, se poate spune
totuşi că arta este rezultatul alegerii unui mediu, a unui set de reguli pentru folosirea
acestui mediu şi a unui set de valori ce determină ce anume merită a fi exprimat prin acel
mediu pentru a induce un sentiment, o idee, o senzaţie sau o trăire în modul cel mai
eficient posibil pentru acel mediu. 

Filosoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) principalul reprezentant al
idealismului în filosofia secolului al XIX-lea a încercat să întocmească o ierarhie a artelor
după criteriul importanței lor:ARHITECTURA ca prima artă, urmată de alte  5 arte:
SCULPTURA, PICTURA, DANSUL, MUZICA, POEZIA.  După moartea filosofului, notele sale au
fost compilate într-o carte - „Estetica” -, în care este explicată viziunea lui asupra relației
dintre lume și artă .

Modernismul fiind  un curent artistic ce s-a manifestat în sec. XIX-XX,  a definit arta ca
„îndemânare şi imaginaţie în creaţia de obiecte, medii ambiante sau experienţe estetice
care pot fi împărtăşite”. De la începutul modernismului încoace, formele de expresie,
tehnicile şi mijloacele artei s-au lărgit semnificativ, de exemplu, cu fotografia în cazul artei
plastice. Atât în cazul artei dramatice, muzicii şi literaturii, dar şi în arta plastică, în prezent
se adaugă şi aşa-numitele medii noi (new media), ca, de exemplu, radio şi televiziune, dar şi
video, online media şi altele. 

Sintagma „a șaptea artă” vine abia în 1912 și a fost lansată de criticul italian Ricciotto
Canudo. Acesta a numit CINEMATOGRAFIA a șaptea artă deoarece este un amestec de
material și estetică. Reușește în mod miraculos să încorporeze cele cinci elemente ale artei:
limbajul, sunetul, imaginea, mișcarea și interactivitatea. 

A opta artă, din punct de vedere cronologic, a fost desemnată TELEVIZIUNEA. Roger
Clausse a publicat în 1941 cartea „Radioul, a opta artă”. Odată cu apariția și perfecționarea
televiziunii, aceasta s-a substituit radioului. Și, în sfârșit, ultima artă - a noua - invitată la
marele festin al înnobilării sufletelor a fost BANDA DESENATĂ. O bandă desenată (pe scurt
b.d.) reprezintă un mijloc de comunicare pe cale grafică, alcătuit cu ajutorul  imaginilor și,
adeseori, al cuvintelor, în scopul de a ilustra un fir narativ, o poveste. Benzile desenate
reprezintă punctul unde se întâlnesc cuvintele, secvenţele şi imaginile; sunt experiențe,
întâmplări înghețate în timp, care sunt aduse la viață numai atunci când sunt citite. Există
astfel un mare potenţial de a construi poveşti puternice despre oameni, locuri şi emoţii
folosindu-ne de această tehnică. Împărtăşirea unei poveşti are rădăcini adânci înfipte în
comportamentul social al oamenilor de vreme îndelungată, poveştile fiind folosite pentru a
împărtăşi cunoştințe într-o anumită comunitate, pentru a discuta valori morale sau a
satisface diverse curiozităţi.  
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Inițiativa de a eticheta benzile desenate „a noua artă” a venit tocmai de la un critic și istoric
de film, Claude Beylie. El a fost primul care a propus celebrul nume în cel de-al doilea
articol dintr-o serie de cinci, publicate din ianuarie până în septembrie 1964, în „Litere și
doctori”, sub titlul generic „Sunt benzile desenate o artă?”. La scurt timp a început în revista
belgiană „Spirou” un ciclu intitulat „Arta a noua” sau „Muzeul benzilor desenate”, în care s-
au prezentat Morris (desenatorul serialului „Lucky Luke”) și Pierre Vankeer (scriitor), autori
clasici de benzi desenate. Această cronică este introdusă printr-un text semnat „redacția” și
confirmă faptul că „televiziunea, urmând cinematograful, poartă numele de arta a opta” și
asigură că benzile desenate „le putem lua pe toate la fel de serios ca și literatura sau
muzica. Sau ca televiziunea și cinematograful. 

În sfârșit, în decembrie 1971 a apărut publicarea de Christian Bourgois a manifestului de
Francis Lacassin - „Pour un neuvieme art, la bande dessinee” (carte scrisă în 1967-1968;
republicată în 1982 de Slatkine). 
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Este semnificativ faptul că Lacassin,
președintele CELEG (Centrul pentru
Studiul Literaturilor de Expresie Grafică) și
apoi titular al unui curs la Sorbona despre
istoria și estetica benzii desenate, nu a
crezut că trebuie să se justifice sau să se
explice numele de „a noua artă”. El a
considerat, fără îndoială, că este definitiv
acceptat. Deci ierarhia celor 6 arte clasice,
după Hegel, a fost continuată cu 
 CINEMATOGRAFIA - a şaptea artă; 
 TELEVIZIUNEA - a opta artă; BANDA
DESENATĂ - a noua artă, dar, în prezent, în
primele decenii ale secolului al XXI-lea,
împărţirea clasică începe să-şi piardă
importanţa. Genuri de artă ca instalaţie sau
arta media nu mai cunosc genurile clasice.
Totodată putem constata un sincretism al
artelor. 
Arhitectura a devenit de la început o agoră
a tuturor celorlalte arte care au fost primite
şi puse în valoare în spaţiul arhitectural.
Acum 150 de ani, arhitectul Adolf Loss a
lansat manifestul „decoraţiunile sunt
crimă” şi a dezgolit obiectul de arhitectură
de orice adaos „artistic” care nu serveşte
necesităţilor funcţionale. Arhitectura a
devenit mai simplă, dar a continuat să aibă
o relaţie deschisă şi primitoare pentru
celelalte arte.



Prezenţa arhitecturii ca inspiraţie, ca prezenţă în celelalte arte este la fel de interesant de
analizat. 
Banda desenată, aflată în poziţia extremă (a noua) în ierarhia artelor, faţă de arhitectură
(prima artă) are două modalități de a include arhitectura în mijloacele sale de expresie, fie
cu rol de cadru general, de fundal, de ambianță, fie cu un rol de „personaj” care determină
sau chiar intervine în poveste.
Voi exemplifica acum cu unul dintre cele mai recente albume de bandă desenată, apărut în
anul 2021, „PACIFIC PALACE”, de Christian Durieux, care ne oferă o poveste avându-l ca
protagonist pe cunoscutul erou b.d. Spirou, alături de prietenul său Fantasio, implicaţi într-
o subtilă fabulă politică și o poveste romantică dramatică, o bandă desenată plină de
atmosferă, dar cu o adevărată intrigă politico-poliţistă. Pacific Palace este un hotel liniștit la
marginea unui lac la fel de liniștit. Hotelul se găsește fără clienţi și cu un personal redus
pentru a-l întâmpina discret pe Iliex Korda, un dictator destituit din Karajan, o mică țară din
Balcani. Nu voi insista asupra poveştii, foarte interesantă, de altfel, dar mai interesant este
modul cum autorul Christian Durieux prezintă acest hotel, o construcţie în stil art-deco în
care se desfăşoară acţiunea povestirii. 

ARHITECTURA ÎN BANDA DESENATĂ
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De la început ne este prezentată imaginea hotelului nelocuit, în seara de dinaintea sosirii
oaspetelui, cu ambianţa zonei de munte în care este situat. Autorul abordează un desen
clar, cu linie simplă, dar sigură şi o cromatică sobră, care subliniază foarte bine atmosfera
tensionată generată de aşteptarea sosirii unui oaspete despre care se ştie că a fost un
dictator sinistru în ţara sa, fără scrupule, fiind capabil de orice, până la crimă, pentru a-și
menţine statutul şi puterea, dar pe care a pierdut-o, fiind alungat de poporul revoltat de
acţiunile sale. Orice asemănare cu realitatea istorică a zonei balcanice nu este deloc
întâmplătoare! 
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Momentul primirii
oaspeţilor la intrarea
principală, a doua zi, cu
Spirou încărcat de valize,
în care se vede grădina
hotelului scăldată în
lumina gălbuie a
amurgului.

Recepţia hotelului PACIFIC PALACE şi domnul Paul, șeful personalului agitat de venirea
oaspeţilor.
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Pagina care prezintă, în patru casete, scena intrării în holul hotelului a grupului format din
dictatorul Iliex Korda, soţia sa, primul-ministru și bodiguarzii lor, întâmpinaţi de domnul Paul,
şeful personalui hotelului. Într-un colţ în dreapta imaginii, eroii Spirou şi Fantasio, angajaţi ca
recepţioneri şi băieţi buni la toate, aşteaptă crispaţi în spatele tejghelei. Dictatorul are părul
răvăşit de vântul de afară şi arată straniu chiar amuzant, dar nimeni nu râde. Perspectiva
holului este surprinsă din diverse unghiuri, toate la nivelul ochiului, fiind însoţită de o cromatică
caldă, diurnă. Acţiunea povestirii se desfăşoară în decurs de trei zile succesive şi alternanţa
dintre momentele de zi şi cele de noapte sunt foarte subtil diferenţiate prin cromatica diferită
în funcţie de moment, cu tonuri de culori calde sau reci. 
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Scenele de noapte având o cromatică în tonuri de albastru, pentru a sugera momentele
înserării, dar şi tensiunea din povestire sunt cele mai frumoase. Ele realizează foarte bine
atmosfera romantică ţesută în jurul unei poveşti de iubire „la prima vedere”, între Spirou şi
Elena, frumoasa fiică a dictatorului, o apariție diafană, în contrast cu restul grupului tatălui
său, odiosul dictator, alături de care a sosit la hotel.

Urmează scena cufundată în semiobscuritate, când Elena merge să înoate la piscina hotelului,
aparent pustie la acea oră târzie, dar când nimeni nu doarme, nici eroii noştri Spirou şi
Fantasio, şi nici bodiguarzii care supraveghează din umbră. O perspectivă centrală, la un
singur punct de fugă a scării care coboară spre piscină, este urmată de o perspectivă aeriană
şi apoi una la nivelul apei din bazinul în care înoată frumoasa Elena, sub privirea fascinată a
unui Spirou îndrăgostit. 
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Cu albumul de bandă desenată „Pacific Palace”, Christian Durieux reuşeşte să
demonstrezeimportanţa cadrului arhitectural în desfăşurarea unei povestiri, care devine
„personaj principal”, fiind indisolubil legat de aceasta, devansându-i chiar pe eroi şi
explicând astfel şi alegerea titlului albumului.
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Urmează alte imagini din album cu interesante perspective interioare.

În aceste 3 imagini îl
vedem pe Fantasio
pe holul de acces în
camere, supărat şi ud
după o altercaţie cu
prietenul său, care s-
a încheiat cu o baie
neaşteptată în
piscină, apoi îl vedem
pe dictator în halat
coborând pe scară
spre holul hotelului şi
o a treia imagine, o
interesantă
perspectivă aeriană,
cu Spirou urcând
agitat pe scara de
serviciu a hotelului
cu trepte balansate. 
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Aici, o interesantă perspectivă aeriană a holului
hotelului noaptea, cu impunătoarele candelabre
în prim-plan și alte două scene romantice cu
Spirou şi Elena, una tot la piscina hotelului
scăldată în lumina lunii şi alta în curtea hotelului,
care pare o scenă din „Romeo şi Julieta”, unde
celebrul balcon e înlocuit de un stâlp al
balustradei de la terasă.



Cine este acest acest autor b.d.? Este cumva arhitect? Ei bine, se pare că nu este arhitect,
deşi dovedeşte o experiență şi o uşurinţă de a aborda un desen în care dovedeşte multe
cunoştinţe arhitecturale. 
Christian Durieux s-a născut în 1965, în capitala europeană a benzilor desenate, Bruxelles.
Obsedat încă din cea mai fragedă copilărie de „Arta a 9-a”, a decis oarecum inconștient, la
vârsta de 13 ani, să prezinte primele sale lucrări la revista Spirou! Acestea sunt refuzate,
desigur, dar cu amabilitate. Revenit la realitate, adică „cu picioarele pe pământ”, tânărul
adolescent reia calea studiilor şi obține cu succes o diplomă în litere, apoi se înscrie la
Școala de arte și benzi desenate din St. Luc. O abandonează după un an, considerându-se
„prea bătrân pentru studii”! Face turneul tradițional al editurilor și începe cariera b.d. la
„Journal de Tintin”. Întâlnirea cu scenaristul Jean Dufaux este decisivă pentru cariera sa,
împreună realizând un proiect la Éditions Glénat: „Avel”. Ulterior, a lucrat cu prietenul și
colaboratorul său Luc Dellisse la „Foudre”, o poveste în cinci volume. „Mobilis”, ultima sa
serie de fantezie care relatează viața aparent obișnuită a unui om prins în plasa unei sorți
ciudate, completează lista așa-numitelor albume „realiste și întunecate”. Scenarist în timpul
liber, Christian Durieux a realizat un album solo, alb-negru, „Benito Mambo”, pe care îl
califică cu ușurință drept „ușor și amuzant”. De asemenea, insistă asupra stilului său
eclectic: este, de fapt, capabil să creeze atât albume realiste și întunecate, cât și povești
pline de umor pentru copii publicate în revista „Spirou”. Tardi și Moebius rămân autorii b.d.
preferaţi şi de referință pentru rigoarea și coerența universurilor lor, cu siguranță nu sunt
singurii care i-au impregnat creaţia... Motiv suficient pentru a se numi (ironic) „burete super
absorbant”?!
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Banda desenată nu este în România
suficient de cunoscută şi nu are un public la
fel de numeros şi stabil precum cel din
occidentul european, american sau asiatic,
dar totuşi există şi o producţie românească
cu o vechime de peste 100 de ani, aşa cum
se poate vedea în lucrarea apărută în 2010
„Istoria benzii desenate româneşti”, de Dodo
Niţă şi Alexandru Ciubotariu, cu o prefață de
istoricul profesor dr. Adrian Cioroianu. 
Dacă a fost interesant şi v-a plăcut acest
prim articol în care am abordat un subiect
special privind o relaţie simbiotică, între
două arte aflate la extreme, ca poziţie, pe
eşichier (conform ierarhiei prezentate la
început), poate voi reveni în viitor pentru că
subiectul este foarte vast. 
Eu sunt arhitect, dar am o relaţie intimă şi
foarte veche, de peste 50 de ani, cu banda
desenată, pe care o practic şi promovez cu
multă insistenţă, în dorinţa de a avea şi în
România o audiență cât mai mare a
artiştilor care activează în slujba celei de „a
noua arte”. Mulţumesc pentru atenţia
acordată! 



I N F O  6

Oraş costier, situat imediat lângă litoralul Oceanului Pacific,
Santa Monica este o aşezare de vacanţă, cu o plajă imensă,
lată de circa 150 m, cu nisip fin, ideal pentru plajă. Pe
cornişă se înşiră hoteluri și alte dotări specifice, aliniate la o
şosea care desparte plaja de cornişa înverzită, amenajată
pentru locuire şi vacanţe.
Apa oceanului este, ca de obicei, mai rece decât a mărilor,
aşa încât turiştii nu prea se înghesuie să facă baie prea
mult timp. De-a lungul plajei circulă avioane de agrement,
care trag după ele lozinci mari cu reclame, iar uneori, ca de
altfel şi în oraş, se ridică baloane mari cu diverse reclame
pe ele.
Atmosfera în Santa Monica este permanent estivală,
întreţinută de permanentul du-te-vino al turiștilor, veniţi
din toate colţurile lumii. Totuşi, datorită mărimii plajei şi a
zonei de primire turistică, întinsă pe câţiva kilometri de-a
lungul litoralului, nu se poate spune că zona este
aglomerată vreodată. 
De asemenea, zona este menţinută permanent în ordine şi
curăţenie, prin grija autorităţilor şi, după caz, a patronilor
de amenajări turistice pentru alimentaţie publică şi cazare.

V I Z I T Â N D  C A L I F O R N I A

ARC PESTE ATLANTIC

SANTA MONICA
AUTOR:

arh. Gheorghe IONAŞCU 

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

EPISODUL 9
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Atmosfera în Santa Monica
este permanent estivală
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P R E S C O R N I Ț Ă  V A L E R

I N  M E M O R I A M

( 1 9 4 6 - 2 0 2 1 )

Spațiul comercial nr. 14, clădire independentă P.E., bd.
Victoriei, Cetate
Bl. 16-17 Aiud P.E. – adaptare proiect tip
Grădinița Zlatna P.E. – adaptare proiect tip
Bloc plomba unicat P+M comercial, +3 E
Colaborare P.E. alte trei spații comerciale, bd.
Transilvaniei, Cetate
Început bloc parter comercial și patru etaje cu
cinematograf, intersecția bd. Transilvaniei cu bd.
Victoriei 
Adaptare școală Blaj P.E.

Anunțăm cu regret trecerea la cele veșnice a arhitectului
Prescorniță Valer, membru al Sucursalei UAR Sibiu. Și-a
făcut studiile la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din
București în periada 1966-1972 și a realizat mai multe
lucrări ca șef de proiect, dintre care amintim: 

De asemenea a mai făcut lucrări de sistematizare și
urbanism pentru localitățile Ocoliș, Beldiu, Teiuș, Sâncel-
Blaj din județul Alba. 

Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei și
prietenilor!

Am primit vestea cu tristețe și
regrete, pentru că pe Valer îl cunosc
de circa 40 ani și a fost unul dintre
cei mai onorabili colegi ai noștri.
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AGERPRES
știri din domeniul arhitecturii

M A R T I E  2 0 2 1  |  C U L E S E  D E  A R H .  D O R I N  B O I L Ă

Șerban Sturdza vorbește despre lipsa de transparență
din jurul planurilor urbanistice zonale, care duce la
situații ce nu mai pot fi corectate ulterior. „Nefiind
informați, noi, populația, nu culegem decât efecte care
nu mi pot fi corectate, pentru că toate sunt rezultatul
unor voturi și al unor aranjamente de care nu am avut
cunoștință. Asta este principala chestiune nocivă a
administrațiilor anterioare, sper să nu fie și a acestei
administrații. Problema e că degeaba suntem deștepți
sau avem interese bune, dacă nu suntem informați la
timp, iar cunoștințele pe care le avem nu pot fi
fructificate. De fapt, PUZ-urile au afectat enorm de
multe elemente vitale pentru enorm de multă lume, dar
nu mai poți să reacționezi la ele. 

PUZ-urile oculte din București
despre sistarea studiilor urbanistice care încalcă
legea în capitală
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„De fapt, PUZ-urile au
afectat enorm de
multe elemente vitale
pentru enorm de
multă lume, dar nu
mai poți să
reacționezi la ele”

(conform hotărârii Primarului general al Bucureștiului Nicușor Dan)



Nu e numai lipsa spațiilor verzi. E vorba de coerența
unor acțiuni, de duritatea unor măsuri contra altora,
de dezechilibrul unor hotărâri mari. Și toate chestiile
astea acumulate vor da naștere unor efecte foarte
proaste. De fapt nimeni nu știe ce cuprind aceste PUZ-
uri. Eu am am asistat, în urmă cu câțiva ani, la unul
dintre ele și mi s-a părut o discuție de doi bani, care
aranja niște afaceri de suprafețe de mii de hectare
între trei-patru persoane. Sunt chestiuni care nu pot fi
admise”, spune Șerban Sturdza.
În perioada în care a fost președinte al filialei din
București a Ordinului Arhitecților acesta a criticat
deschis politica de urbanism a Gabrielei Firea și refuzul
ei de a lua în calcul opinia specialiștilor.
Arh.Șerban Sturdza subliniază că, la nivel internațional
este cunoscut deja conceptul de „cultură a mediului
construit”. „E vorba de ceea ce în Europa se traduce
din ce în ce mai mult prin Baukultur, un termen care
introduce ideea de cultură în tot ce înseamnă
acțiunile în mediul construit. Or chestiunea asta
Bucureștiul, din păcate, nu a realizat-o. Noi pierdem
un teren enorm în perioada asta, în ceea ce privește,
să zicem, acest respect pentru populație pe care, dacă
îl pierdem, suntem în pom”, crede Șerban Sturdza.

Arhitecta Raluca Munteanu subliniază faptul că
Bucureștiul trebuie tratat ca un tot unitar, iar discuția
ar trebui să fie centrată pe elaborarea unui Plan
Urbanistic General. „Personal, cred că era evident că
PUZ-urile sunt forțat făcute, în ideea greșită de a
înțelege dezvoltarea sub forma: construim cât mai
mare, cât mai mult și cât mai des. Acest lucru nu
înseamnă dezvoltarea orașului.
Vorbim despre un oraș, nu despre șapte. Trebuie să
gândim orașul unitar, iar ca să gândești orașul unitar,
nu poți să o faci cu niște PUZ-uri pe felii de tort.
Trebuie făcut un PUG, acel PUG pe care toți primarii
de la Oprescu încoace l-au evitat și l-au îngropat și l-
au uitat. Sunt 20 de ani, de când nu s-a mișcat nimic
la PUG-ul respectiv și ar fi trebuit actualizat. Evident
că PUZ-urile acestea sunt anormale de la bun început.
Dar suspendarea ar echivala cu o mică perfuzie, cât să
își facă efectul tratamentul, care nu este suficientă
dacă nu se face următorul pas - deblocarea PUG-ului”,
declară arhitecta. 

În ultimii ani, atrage ea atenția,
dezvoltarea orașului s-a făcut
pe parcele. „Fiecare a hotărât
cum a vrut în acest urbanism
de junglă, în care dacă eu am
bani fac ce vreau la mine și
puțin îmi pasă ce se mai
întâmplă. Populația a crescut.
Traficul a crescut. PUG-ul nu
este despre POT (n.r. procent
de ocupare a terenului), CUT
(n.r. coeficientul de utilizare a
terenului) și H max. (înălțime
maximă). Sunt probleme
sociale, probleme economice,
probleme de mediu - toate
acestea stabilesc o strategie
despre cum evoluează orașul
și ne definesc nouă calitatea
vieții. Am nevoie să aduce în
2021 această viziune, strategie,
planificare, care să
stabilească: Încotro
Bucureștiul? Noi lucrăm pe
niște planuri din 2000, care au
fost gândite cu 10 ani înainte.
Nu avem o viziune din secolul
nostru”, este de părere arh.
Raluca Munteanu. 
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„Era evident că PUZ-urile sunt forțat făcute, în ideea
greșită de a înțelege dezvoltarea sub forma: construim
cât mai mare, cât mai mult și cât mai des”

„Fiecare a hotărât cum a vrut
în acest urbanism de junglă, în
care dacă eu am bani fac ce
vreau” 
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