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Mai 2021 | Semnal 1

ANUNȚ | CONCURS | FUNCŢII PUBLICE
DE CONDUCERE VACANTE
afișat pe pagina Ministerului Culturii în data de 10 mai 2021

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Ministerul Culturii organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de
conducere vacante:
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură
gradul II la Direcția județeană pentru Cultură

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40
ore/săptămână.
Detalii pe site-ul Ministerului Culturii:
http://www.cultura.ro/anunt-concurs-functii-publice-de-conducerevacante
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DOAR UN TABLOU
Interviu cu Lucian George Păiș

DE ARH.
MIRCEA ȚIBULEAC

Text&Foto

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ
12 mai-12 iunie 2021 la UAR

În data de 14 mai, într-o vineri, aflat în București cu treburi administrative la sediul UAR din J. L.
Calderon, am profitat de prezența la expoziție a autorului și l-am invitat la o discuție care să mă
lămurească, pe mine și pe cititorii noștri, despre intențiile exprimate în cele 15 tablouri și care,
după cum este intitulată expoziția, păreau a fi „Doar un tablou". Acest titlu mi-a stârnit
interesul de când am pășit în clădire și, la intrare, am văzut afișul.
Mircea Țibuleac: Pe la ce vârstă ai început să cânți la instrumente?
Lucian George Păiș: În 1976 am terminat liceul, deci am început prin ’73-’74. Am făcut un grup
în liceu și eu eram super-pasionat de baterie, acasă băteam pe cutii de pantofi. Am făcut Școala
Populară de Arte la Cluj și marele ei avantaj a fost că am învățat instrumentul la modul
profesionist, cu note. La baterie există note, partituri, este o anumită citire pe verticală, pe
portativ.
M.Ț.: Un compozitor face câte un portativ pentru fiecare instrument sau sunt note care pot fi
citite indiferent de instrument?
L.G.P.: Într-o orchestră se face partitura pentru fiecare instrument în parte.
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M.Ț.: Și dirijorul are una comună?
L.G.P.: Da. Cel de la timpane, de exemplu, are
partitura pentru timpane cu momente de
pauze când nu cântă nimic, dar acolo figurează
12 măsuri pauză, măsura 13 dă doi accenți, iar
citirea pe portativ tot de cinci linii la baterie e
fiecare dintre cele patru membre, adică cele
două mâini și două picioare, sunt trecute pe un
portativ. Sus, de exemplu, deasupra liniilor cu xuri este trecută (pentru dreptaci) mâna dreaptă
care bate pe cinel pătrimile. Pe portativul din
mijloc este trecută mâna stângă. Pe sub primul
portativ de sus este piciorul stâng cu fuscinelul.
Poate bateria este singurul instrument care,
practic, îl obligă pe muzician să aibă gândirea
distributivă pe fiecare membru, adică mâna
dreaptă, mâna stângă, piciorul drept, piciorul
stâng, care merg independent într-un anumit
ritm, dar sunt legate de un fir roșu comun.
M.Ț.: Poți să ai partitura în față și la repetiții?
Nu prea am văzut.
L.G.P.: Ba da, poți să o ai. Mai ales la bigbanduri, cum a fost Duke Ellington, îi vezi cu
partitura.
M.Ț.: O să mă uit de curiozitate.

L.G.P.: Marele avantaj pe care l-am simțit în
experiența mea de viață legată de învățarea și
interpretarea laacest instrument e că, în orice
alt domeniu, am atenție distributivă și mi-am
dat seama că pleacă de la studiul bateriei, adică,
vezi detaliile și imediat le și legi cu un fir roșu.
M.Ț.: Știu asta de la nepoata mea când s-a
apucat de pian. Lucrând cu ambele mâini
independent, se dezvoltă altfel creierul și asta
evident că te ajută, pentru că se fac niște
conexiuni pe care le poți folosi în orice
domeniu.
L.G.P.: Este extrem de important ca în școli
copiii să învețe și muzică.
M.Ț.: Dar depinde probabil de cadrele didactice,
pentru că amândoi profesorii de muzică clasică
pe care i-am avut eu în școală dețineau talentul
de a te face să urăști muzica. Niciunul nu ne-a
stârnit interesul pentru această artă.
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L.G.P.: Am terminat Arhitectura la „Mincu” în ’82 și
m-am întors la Cluj. Atunci m-a rugat celebrul
saxofonist Dan Mândrilă, care era în Orchestra
Radio-Televiziunii, să rămân la București să cânt cu
un combo la Grădina Boema, era ultima mea
vacanță și am făcut câteva repetiții cu celebrul Sile
Dinicu când aveam partitura de tobe - am o
amintire remarcabilă din acea perioadă. Eram o
orchestră mai mică ce urma să îi acompanieze pe
Stela Popescu și Arșinel la Grădina Boema, noi am
făcut câteva repetiții fără cei doi. Aveam partitura,
eram un grup de șapte persoane, toți din Orchestra
Radio-Televiziunii, și Mândrilă m-a rugat să mă
implic, atunci Sile Dinicu îmi zice: „Lucian, vezi că la
piesa a doua în măsura 14, pe timpul 2 și pe
optimea de la timpul 4 aveai 2 pedale și nu le-ai
dat”. Avea ureche perfectă, auzea tot.
Ce se aude pe fundal (discuția avea loc pe un fundal
muzical al expoziției) este unul dintre concertele
mele de suflet din 1992 când Marius Pop m-a invitat
să facem acest cvintet al lui și al lui Ștefan Berindei,
saxofonistul, care era fiul lui nea Mihai Berindei, cu
Alin Constanțiu la clarinet. Din păcate, niciunul
dintre ei nu mai e.
M.Ț.: Mai știi că ne-a cântat Marius la ultimul Bal?
L.G.P.: Da, am stat cu el la masă, la Casa Armatei.
Am fost prieteni foarte buni și cu Rodica, soția lui.
Noi am încheiat Festivalul de Jazz București de la
Sala Radio, concert care s-a transmis atunci live pe
televiziune în 1992, pe care am reușit să-l recuperez
de pe o casetă video. Foarte multe materiale s-au
pierdut din cauză că Televiziunea Română până în
’90 filma, să zicem, Festivalul de la Sibiu, dădea
câteva secvențe în programul acela de două ore de
televiziune, iar apoi înregistrau altceva pe casetele
alea VHS și tot așa. Singurele care rămâneau în
niște valize, mi-a povestit moșul Florian Lungu, erau
discursurile lui Ceaușescu și congresele, în rest ei nu
aveau atâta material să arhiveze. Pe acesta am
reușit să-l salvez și să-l pun pe YouTube.
M.Ț.: Zi-mi unde ești și ce faci acum?
L.G.P.: Sunt de zece ani în București, am venit aici ca
să fiu mai aproape de copii. Am divorțat în 2004 și
Carmen, care e tot arhitectă, e din Constanța, așa că
în Cluj nu mai aveam pe nimeni.
M.Ț.: Activezi acum ca arhitect?
L.G.P.: Am avut o perioadă, dar de câțiva ani m-am
dedicat în totalitate șevaletului. Mai fac câte ceva
dacă vine un prieten și mă roagă. Pot să-ți trimit
niște lucrări din perioada când trăgeam tare pe
arhitectură, unele din București, altele din Londra și
din Viena.
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„IDEEA A PLECAT DE
LA FAPTUL CĂ VIAȚA
SE DESFĂȘOARĂ
CICLIC ÎNTRE
LUMINĂ ȘI
ÎNTUNERIC...”

M.Ț.: E foarte bine că vii acum cu expoziția aceasta, pentru că e un domeniu conex și o să dea
puțină culoare, o să anime Buletinul.
L.G.P.: Ultima expoziție, înainte de aceasta, pe care am organizat-o în ianuarie la „Ion Mincu”,
s-a numit „Torsiuni minimale în monumental” și a fost, practic, un cumul de lucrări ale anului
2020, cu pandemie, cu stat în casă - au fost 24-25 de lucrări prezentate. Am încercat în
expoziția aia să prezint zbaterile omului, care sunt, de fapt, minore în fața scării universale a
cosmosului, a dumnezeirii. Au fost șapte lucrări mari, a fost o expoziție reușită, care a plăcut
tuturor.
M.Ț.: Spune-ne câteva amănunte privind conceptul celei mai recente expoziții de la Uniunea
Arhitecților din România, Centrul de Cultură Arhitecturală, de pe strada J. L. Calderon.
L.G.P.: Expoziția se numește „Doar un tablou”, e o singură compoziție, dar are diferențe
evidente de detaliu. Este tratată în număr de 15 lucrări, toate expuse aici, și care au diferențe
cromatice. Ideea a plecat de la faptul că viața se desfășoară ciclic între lumină și întuneric, iar
lumina poate fi în interior sau exterior, la fel ca și întunericul. Fiecare zi a noastră este
dominată de lumină și întuneric. Îndeletnicirile pe care le avem, pasiunile, viața noastră e
dependentă și marcată de acest ciclu. Am vrut să arăt în această expoziție un personaj, un
artist care, de fapt, sunt eu și care, pe parcursul vieții, a avut câteva pasiuni, dar care, implicit,
au fost și meserii. E un proverb vechi chinezesc care spune că, dacă în viață ai o pasiune, nu va
trebui să muncești niciodată. Și este adevărat. Tot ce am făcut, am făcut din pasiune.
Personajul care stă pe un scaun are în mâna dreaptă un teu. Teul reprezintă arhitectul. În
fiecare lucrare, apare în partea dreaptă dragostea față de arta veche, față de geometria și
cromatica textilă a colecțiilor de artă, plus apare fâșia de pământ care leagă totul, iar în partea
de sus apare mediul construit, orașul, natura, participarea la arhitectură în general. În mâna
stângă acest personaj ține un cuțit de pictură și un băț de tobă, pentru că sunetul muzicii de
jazz l-a inspirat atâția ani. Tot în partea stângă este șevaletul cu pictura care e inspirată din
celelalte domenii ale artei. Pe lucrare mai apare o fereastră și atunci când este întuneric în
spațiul creativ, pe acolo pătrunde lumina sau, invers, când e lumină pătrunde întunericul. Mai
apar cărțile cunoașterii, un pahar cu apă sau vin - al echilibrului, iar deasupra, în fiecare
lucrare, apare o pasăre care poate fi un duh al inspirației și al harului. Fiecare zi din ciclul
acesta al vieții, cu toate că e lumină și umbră, fiecare are o culoare diferită și o dispoziție
diferită.
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M.Ț.: Ce diferențe mai sunt în afară de cromatică?
L.G.P.: Mai este diferența de formă. De exemplu
cupa, pensula sunt diferite, zona textilă e alta,
poziția cărților, pasărea e diferită. Unele seamănă,
altele nu. Poate că cel mai static punct repetitiv
este personajul, în rest detaliile variază.
M.Ț.: Deci e un personaj care are trei ocupații de
bază.
L.G.P.: Așa e. De exemplu aici e un peisaj mai
natural, cana e altfel, pasărea, apare și un cinel,
deci muzica e mai complexă.
De când pictez în expresionismul figurativ legat și
de cubism, majoritatea lucrărilor mele se
încadrează în acest curent. Numărul de 15 lucrări a
fost generat de spațiul Centrului de Cultură, așa
am făcut cu majoritatea expozițiilor, măsurând
sălile.
M.Ț.: În cât timp ai reușit să o pregătești?
L.G.P.: Aceste 15 lucrări sunt rodul muncii de după
expoziția de la „Mincu” din ianuarie, deci sunt
patru luni până în aprilie, o muncă susținută de 6-8
ore pe zi.
M.Ț.: Spune-ne o concluzie în încheierea acestui
interviu.
L.G.P.: Prin aceste lucrări am prezentat unul dintre
crezurile mele legate de desfășurarea vieții: în
fiecare zi lumina e aceeași, dar are diferențe de
nuanță și întunericul la fel. Aici se vede destul de
concludent contrastul.
M.Ț.: Pe 19 mai nu am avut cum să fiu prezent la
vernisaj, dar pe baza materialelor pe care o să le
primesc de la colaboratorii Buletinului nostru vom
reveni cu un alt articol care va ilustra desfășurarea
evenimentului respectiv. Expoziția poate fi vizitată
până pe data de 12 iunie, dar pentru cei care nu
pot ajunge să se bucure de ea puteți să admirați
cele 15 tablouri AICI!
link video: https://we.tl/t-sMIfpXk3Lk
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MONUMENTE BUCOVINENE
MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA [1]

Spațiul istoric al Bucovinei abundă de numeroase
monumente istorice și de arhitectură de prim rang, între
care se remarcă mai ales prin unicitatea și originalitatea sa
ansamblul Mănăstirii Dragomirna, cu precădere biserica, dar
și impunătoarea incintă fortificată care o înconjoară.

AUTOR:
arh. Alexandru PANAITESCU

Aflată la cam 10-12 km nord de Suceava, începutul edificării
așezămintelor de la Dragomirna se leagă de inițiativa
boierului şi dregătorului, apoi înalt ierarh, dar şi om de
cultură, miniaturist şi caligraf, Anastasie (Ilie) Crimca,
episcop de Rădăuţi (1600), apoi de Roman (din 1605 sau
1606), mitropolit al Moldovei (1608-1617 şi 1619-1629), care a
ridicat în 1602 o mică biserică la Dragomirna [2], pe moşia sa
de la Dragomireşti, primită prin 1587 sau 1589 pentru bună
servire, pe timpul când era încă mirean, de la Petru Şchiopul,
domn în patru rânduri între 1574-1591.
Bisericuţa, foarte delicată, are o alcătuire minimă, cu un
singur volum bine proporţionat, fără turlă şi este formată
numai din altar, naos şi un pridvor.
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Construcţia, cu dimensiunile de 10,90 m lungime, 4,85 m
lăţime şi 5,05 m înălţime sub streașină şi circa 8,00 m sub
cruce [3], se particularizează prin absidele poligonale de la
ambele capete, cea de vest fiind deschisă și formând
pridvorul. Interiorul este sobru, fără pictură murală, iar
exteriorul se remarcă prin paramentul din zidărie aparentă
din piatră brută, exceptând stâlpii poligonali ai pridvorului
executaţi din cărămidă aparentă care susţin arcade în
acoladă, cât şi prin două brâuri din cărămidă, dintre care cel
de peste soclu este format din cărămizi smălţuite. Brâul
superior, de la nivelul planului de naştere al bolţii, este
format din cărămizi special profilate, modul lor de dispunere
fiind apreciat ca o formă de interpretare a unor elemente
decorative de origine muntenească [4].

Aceasta dezvoltă la scară
monumentală planimetria
bisericii mici, dar având
proporţii spectaculoase şi
dimensiuni fără precedent în
Moldova. Cu lungimea de
31,60 m la interior şi 38,50 m la
exterior (la extremitatea
contraforţilor, 35,50 m fără
aceştia), 9,58 m lăţime
exterioară (fără contraforţi) şi
6,82 m lăţime interioară şi
înălţimi exterioare de 18,50 m
peste cornişă, 32,00 m sub
streaşina turlei şi 42 m
inclusiv crucea turlei, cu
grosimea medie a zidurilor de
1,40 m [5], volumul general al
bisericii este foarte îngust şi
avântat pe înălţime, putând fii
comparat cu o corabie, formă
sugerată de o arhitectură de
excepţie printre toate
lăcaşurile de cult ortodox din
România.

Ca la majoritatea bisericilor de secol XV-XVII din Moldova, sa dat importanţă ancadramentului de la uşa de intrare, cu
partea superioară în semi-acoladă şi muluri de influenţă
gotică. În timp, bisericuţa, cunoscută şi ca „biserica
schitului”, cu hramul Dreptul Enoh şi Sfinţii Proorocul Ilie şi
Ioan Teologul, a fost dedicată cimitirului mănăstirii. Aspectul
de astăzi al bisericii este şi rezultatul atentei restaurări
făcute în 1969 sub conducerea arhitectei Ioana Grigorescu,
când se redeschide pridvorul din partea de vest, se curăţă
tencuiala faţadei, lăsând aparentă zidăria de piatră şi se pun
în evidenţă brâurile din cărămidă, se reface forma
acoperişului cu învelitoare din şiţă (astăzi, înlocuită cu tablă)
şi se renunţă la cele trei mici turle false adăugate, ca și
tencuiala exterioară a zidăriei, la mijlocul secolului al XIX-lea.
La scurt timp după zidirea primului lăcaş de cult de la
Dragomirna, în imediata sa vecinătate, vlădica Anastasie
împreună cu marele logofăt Lupu Luca Stroici şi familia sa
vor construi, între 1606-1609, o nouă şi spectaculoasă
biserică, dedicată Pogorârii Sfântului Duh.
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Cu extremităţile poligonale, în partea de vest se găseşte un
pridvor (exonartex), astăzi închis, cu intrări pe părţile de nord
şi de sud. Impresionantă este semicalota care acoperă
pridvorul, a cărei formă este subliniată de o reţea de nervuri
din piatră, punctată de „năsturaşi” decorativi, alcătuind o
ambianţă de influenţă gotică. Pronaosul este acoperit de
două calote cu diametre şi înălţimi inegale, ridicate pe arce
piezişe formate de nervuri, de asemenea, mai mult
decorative, despărţite de dublouri şi pilaştri subliniaţi de
brâuri viguroase de tip „funie răsucită” în două sensuri.
Separarea dintre pronaos şi naos este făcută de o colonadă
cu trei arcade în acoladă, susţinute de stâlpi robuşti, cu
secţiune octogonală.

În ceea ce priveşte pictura
murală, executată în frescă,
probabil între 1610-1612/1613,
de meşterii zugravi
Ieromonahul Mihai, Popa
Ignat, Crăciun, Ștefan, Mătieş
şi Grigorie, aceasta îmbracă
numai pereţii altarului şi
naosului, iar restul bisericii,
din motive necunoscute, nu a
fost pictat. Tematica
iconografică are numeroase
similitudini cu cea de la
biserica Mănăstirii Suceviţa.
Cași acolo, de exemplu, pe
calota altarului este
reprezentată scena „Înălţării”,
care se detaşează pe un fond
de culoare roşu cinabru
intens. Pe calotele absidelor
din naos sunt pictate imnurile
„Fiul Unul Născut” şi „De Tine
se bucură”, iar pe pereţi sunt
scene din Evanghelii.

Naosul, de tip pseudo-triconc, absidele laterale fiind săpate
în grosimea zidurilor, impresionează prin înălţimea
deosebită, sporită de turla înaltă, pe a cărei calotă, la 27,20 m
de la pardoseală, este reprezentată figura dominantă a lui
Iisus Pantocrator. La fel ca în pronaos, şi arhitectura naosului
este subliniată de nervuri puternice de tip „funie răsucită” în
două sensuri. Monumentalitatea solemnă a întregului spaţiu
interior este subliniată şi de denivelarea ascendentă a
pardoselii bisericii, din pridvor spre altar urcându-se treptat
1,55 m, respectiv 0,75 m între pridvor şi pronaos, 0,40 m între
pronaos şi naos şi tot atât între naos şi altar. Acesta din
urmă, luminat prin trei ferestre, este separat de naos cu un
iconostas datând din 1613, care a fost adus de la Mănăstirea
Solca în 1793 şi este executat din lemn de tisă aurit, sculptat
în stil baroc.
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Faţă de soluţiile folosite, de regulă, la arhitectura exterioară
a bisericilor moldoveneşti anterioare Dragomirnei, aici
tratarea paramentului se caracterizează prin folosirea, într-o
măsură semnificativă, a pietrei făţuite sau profilate
decorativ, anticipând într-o manieră mult mai echilibrată şi
sobră abordarea exuberantă a decoraţiei sculptate de la
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi. Şi la exterior găsim, ca un
laitmotiv, principalul element decorativ al bisericii şi al
mănăstirii, cel al funiei cu trei ciubuce răsucite în două
sensuri, cioplită în piatră, de evidentă influenţă
muntenească, transpus într-o formă viguroasă şi care
încinge cu un brâu median biserica. La dimensiuni mai mici,
acelaşi element decorativ îl regăsim şi pe turlă [6]. În sens
vertical, faţadele sunt împărţite în zece câmpuri prin pilaştrii
laţi din piatră făţuită, care pornesc de la teren sub formă de
contraforţi până sub ferestre, continuând apoi ca pilaştri
aplatizaţi care ajung sub streaşină, delimitând câmpuri din
zidărie din piatră brută aparentă. Cornişa delicat profilată se
sprijină între pilaştri pe un fel de pseudo-friză dantelată, cu
o înălţime puţin mai mare decât cea a soclului bisericii şi
care este formată din două rânduri de mici arce oarbe în
acoladă, cu partea inferioară deschisă, realizate tot din
piatră, dintre care rândul de jos este cu o înălţime mult mai
mare şi executat din piatră simplu făţuită, pentru ca rândul
de deasupra să fie bogat înflorat, împreună constituind o
încheiere decorativă bine ritmată a părţii superioare a
zidurilor bisericii.
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Decoraţia pereţilor este mult
îmbogăţită şi de
ancadramentele din piatră ale
uşilor de intrare şi ale
ferestrelor, cu o conformare
de factură gotică. La sfârşitul
secolului al XVIII-lea,
câmpurile dintre pilaştrii au
fost tencuite. Spre mijlocul
anilor 1960, zidăria din piatră
brută de pe zonele de câmp a
fost atent curăţată şi lăsată
aparentă, redând
expresivitatea faţadelor prin
contrastul dintre suprafeţele
din piatră făţuită sau
sculptată cu fineţe şi cele din
piatră brută rostuită.
Totodată, s-a pus în evidenţă
cornişa, peste care, pe tot
conturul bisericii, s-a turnat o
centură din beton armat,
bolţile pronaosului şi ale
altarului au fost suprabetonate, streaşina a fost
mărită, s-a refăcut învelitoarea
cu una din tablă de aramă şi
s-au făcut completări ale
pietrăriei, inclusiv la pardoseli.
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Întreaga biserică este încununată de o unică turlă, aflată
deasupra naosului, sprijinită pe trei baze, dintre care cea
inferioară este pătrată, iar următoarele două sunt în stea cu
12 colţuri, într-o formă tipic moldovenească. În cazul turlei
este impresionant bogatul veşmânt din piatră sculptată, cu o
mare varietate de elemente decorative, unele de factură
oriental-caucaziană, încheind într-un mod somptuos
întreaga compoziţie arhitecturală a bisericii.
Arhitectura bisericii mari de la Dragomirna se caracterizează
printr-o unicitate fără precedent în spaţiul românesc, care
reuneşte într-o strălucită sinteză atât elemente specifice
arhitecturii ecleziastice moldoveneşti cu cele gotice, dar şi cu
unele influenţe ale arhitecturii munteneşti sau chiar
orientale. În contextul acestor aprecieri, identitatea
arhitectului care a conceput o astfel de capodoperă este o
întrebare mai mult decât firească, ce din păcate, ca şi la alte
construcţii majore ale epocii medievale, rămâne încă fără
răspuns. La începutul secolului al XX-lea, dar uneori şi astăzi,
fără dovezi temeinice, s-a pus în discuţie numele unui anume
Dima. În perioada interbelică, mai prudent, Gheorghe Balş se
îndoia de această atribuire, considerând că „…arhitectul de la
Dragomirna […] în privinţa originei lui, numai ce putem
deduce din lucrarea însăşi, adică că nu era pământean şi că pe lângă cunoaşterea lucrurilor deja intrate în uzul ţării avea cunoştinţă şi de arta Caucazului şi probabil a Rusiei” [7].
Mai târziu, prin anii 1980, conferirea calităţii de arhitect
ctitorului Anastasie Crimca, aşa cum au încercat alţii să
considere numai pe temeiul că era un om cu multe
preocupări culturale [8], este o ipoteză nesusţinută de dovezi.
Aceasta nu înseamnă însă că implicarea mitropolitului
Crimca și a celuilalt ctitor, Lupu Luca Stroici, în elaborarea
temei sau chiar în impunerea modelului arhitectural de
urmat, dar mai ales în susţinerea financiară a edificării
monumentalei bisericii nu a fost una de excepţie.
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Nicolae Iorga aprecia prin
1905-1907 că „Vederea bisericii
e o uimire de bucurie. E înaltă
şi îngustă ca o frumoasă cutie
de moaşte” şi „e unul din cele
mai strălucite monumente ale
vechii noastre arhitecturi, iară
pentru Crimca e un titlu
vecinic de glorie”.
La scurt timp după
construirea bisericii mari, în
1627, ansamblul monahal a
fost întregit din iniţiativa
domnitorului Miron Movilă
Barnovschi [9] care, alături de
Anastasie Crimca, dar şi de
Lupu Luca Stroici, este al
treilea ctitor al zidirilor de la
Dragomirna. Atunci s-a
început ridicarea unei
puternice incinte fortificate,
terminată în 1635, de formă
relativ dreptunghiulară, cu
laturile cuprinse între circa 80
şi 95 m, cu ziduri în medie de
1,70 m grosime şi 10 m
înălţime.
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Sistemul defensiv de la Dragomirna, cel mai impunător în
cazul unei mănăstiri din Moldova şi, de asemenea, cel mai
bine păstrat în timp, este completat de cinci turnuri, câte
unul pe fiecare dintre colţuri, Barnovschi în sud-vest
(amintind de ctitorul incintei), Gheronchie în nord-vest,
Silvestru în nord-est şi Arhimandritului sau al Mitropolitului
(amintind de mitropolitul Crimca) în sud-est, şi un al cincilea,
cel mai înalt, turnul-clopotniţă aflat pe mijlocul laturii de sud.
Acesta din urmă are la nivelul de bază pasajul de intrare în
incintă, acoperit cu două bolţi de intersecţie, ogivale, separate
de un arc la rândul lui ogival. Intrarea era precedată spre
exterior de o fosă, care conform cercetărilor făcute în anii 1960
era acoperită de un pod ridicător. La etajul principal al
turnului-clopotniţă se află şi un paraclis cu hramul Sf. Nicolae,
al cărui spaţiu, acoperit cu o calotă sferică pe pandantive, era
iniţial destinat camerei de gardă, cât şi mecanismului de
acţionare al podului ridicător. La ultimul nivel găsim o
spectaculoasă cameră pentru clopote, deschisă la partea
superioară spre şarpanta acoperişului, în care impresionează
structura din lemn pentru suspendarea clopotelor, imaginată
în forma de astăzi pe la mijlocul anilor 1960.
Turnul Barnovschi

Turnurile sunt legate la partea superioară a zidurilor cu un
drum de strajă, format dintr-o galerie acoperită şi deschisă, cu
stâlpi, balustradă şi acoperiş din lemn, sprijinit pe o suită de
arce în plin cintru, părţi ale zidului de incintă, care ritmează
faţa acestuia dinspre curtea mănăstirii, sporindu-i aspectul
monumental. Spre colţul de sud-vest, la intrarea în primul
nivel al turnului Baronvschi, drumul de strajă era întrerupt,
accesul fiind asigurat de un mic pod ridicător, detaliu atent
pus în valoare de restaurarea făcută de Ioana Grigorescu.
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Turnul-clopotniţă
Pe latura de sud a incintei,
între turnul-clopotniţă şi
turnul Arhimandritului, este
amplasată construcţia
impozantă, comparabilă cu
cea a unei case domneşti, a
vechii egumenii, astăzi
muzeul mănăstirii. Dezvoltată
pe trei niveluri, în cadrul
acesteia impresionează aşazisa „sală gotică” de la etaj, cu
dimensiunile de 8,50x13,50 m,
acoperită cu bolţi pe arce
ogivale care descarcă pe
pereţi şi pe un stâlp central cu
secţiune octogonală. La
acelaşi nivel se mai remarcă o
fostă chilie, de dimensiuni
mult mai mici, denumită de
Ioana Grigorescu „iatac”.
La mijlocul anilor 1960, acest
spaţiu a fost acoperit
spectaculos cu două calote
sferice, reconstituite din
beton armat aparent, care
sprijină pe un dublou dispus
transversal pe axa
longitudinală a încăperii. Ca în
toate situaţiile în care Ioana
Grigorescu a folosit betonul
aparent, cofrajele au fost
atent studiate şi executate cu
mare grijă pentru obţinerea
unor amprente sugestive, de
multe ori cu valenţe artistice
care, de exemplu, atunci când
a fost cazul, să amintească
discret zidăria unor bolţi de
cărămidă, însă fără a imita-o.
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Trebuie precizat că folosirea betonului armat intrase încă din
perioada interbelică în practica restaurării/consolidării
monumentelor istorice, dar numai în forme discrete, acesta
fiind ascuns în zidării sau mascat de tencuieli, placaje de
piatră sau alte finisaje, care să mimeze un cadru presupus
din epoca originală a clădirii, iar folosirea aparentă a
betonului armat a fost și a rămas pentru unii o soluţie greu
de acceptat la restaurarea monumentelor, chiar și astăzi.

Egumenia
În ceea ce priveşte clădirea egumeniei, sub spaţiile nivelului
superior se găsesc beciuri boltite folosite şi astăzi ca spaţii
gospodăreşti. Monumentală este şi încăperea lapidariului,
aflată în extremitatea estică a clădirii, presupusă a fi fosta
bucătărie a mănăstirii. Spaţiul acesteia se dezvoltă pe
înălţimea a două niveluri şi a fost acoperită cu ocazia
restaurării făcute în anii 1960 cu o boltă cilindrică tot din
beton armat aparent, la fel ca şi-n cazul coridorului de la
etaj, de legătură cu sala gotică. Spre aceasta se urcă din
lapidariu pe o scară cu două vanguri din beton armat
aparent şi trepte profilate din lemn de stejar, cu o
conformare specifică seriei de scări concepute de Ioana
Grigorescu în diverse forme, reflectând arhitectura de la
mijlocul secolului al XX-lea, aşa cum a făcut şi la restaurările
de la Suceviţa, Humor, Slatina, Secu sau Sihăstria Secului. Tot
în această etapă, la egumenie, s-au degajat vechile intrări şi
ferestrele zidite, iar pe faţada de nord, pentru accesul din
curte la sala gotică, s-a reconstituit o monumentală scară
exterioară, care descarcă pe două arce în plin cintru, cu
deschideri şi înălţimi diferite generate de panta scării.
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Funcţionând neîntrerupt ca
mănăstire, inclusiv în timpul
administraţiei austriece [10],
chiar dacă nu a fost ocolit de
consecinţele nefaste ale unor
războaie sau incendii,
ansamblul monastic de la
Dragomirna a beneficiat
totuşi de o bună îngrijire, fiind
de amintit mai ales lucrările
dintre anii 1843-1845, făcute
ca urmare a unei aprobări
imperiale.
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Atunci s-au dărâmat chiliile vechi şi paraclisul acestora,
ajunse într-o avansată stare de uzură, iar în locul lor, tot pe
colţul nord-vestic al incintei, au fost construite cu o
arhitectură austeră două corpuri cu etaj, cuprinzând 24 de
chilii, o nouă egumenie, o trapeză, bucătăria şi alte spaţii
pentru serviciile mănăstirii. La scurt timp s-au reparat şi cele
cinci turnuri ale incintei fortificate, vechea egumenie şi
biserica mică din cimitir. În anul 1854 s-a reamenajat
paraclisul din turnul-clopotniţă, care a fost restaurat, iar în
1863 s-a refăcut şi acoperişul acestuia, cu o înălţime exagerată
şi-o formă apreciată ca nepotrivită faţă de cea originară.
Însă cele mai importante lucrări de cercetare şi restaurare ale
întregului ansamblu mănăstiresc, inclusiv a bisericuţei din
cimitir, redându-le strălucirea originală, s-au efectuat la
Dragomirna între 1961-1971, sub conducerea şi după proiectele
elaborate de arhitecta Ioana Grigorescu, la început şi-n
colaborare cu arh. Nicolae Diaconu, mai sus fiind menţionate
câteva dintre intervenţiile principale făcute atunci. În această
etapă, abordarea lucrărilor de restaurare exprimă elocvent, la
fel ca şi la Suceviţa, concepţiile moderne ale Ioanei
Grigorescu, care sunt transpuse cu măiestrie la restaurarea
unui monument de început de secol XVII, cu o arhitectură
deosebit de originală.

Turnul Arhimandritului în
1961 și în 2017

Pe lângă celelalte intervenţii la toate părţile monumentului, o
propunere foarte interesantă, susţinută cu tărie de Ioana
Grigorescu, a fost şi cea de restaurare în formă deschisă a
pridvorului bisericii mari, soluţie respinsă de reprezentanţii
bisericii.
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„...abordarea lucrărilor
de restaurare exprimă
elocvent, la fel ca şi la
Suceviţa, concepţiile
moderne ale Ioanei
Grigorescu...”
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În cadrul lucrărilor de la Dragomirna gândite de Ioana
Grigorescu se remarcă, în mod special, remodelarea radicală a
celor două corpuri de chilii de pe laturile de nord şi de vest ale
incintei. Având demisol, hochparter şi etaj, inițial cu o
arhitectură austeră, clădirile existente de la mijlocul secolului
al XIX-lea, prin soluțiile de re-conformare ale lor se constituie
într-un caz de referinţă în practica restaurărilor
monumentelor istorice din România. Transformarea, începută
în primăvara anului 1967 şi finalizată după 1968, vădeşte o
concepţie funcţionalist-modernă aplicată cu multă abilitate
într-un context cu mare personalitate arhitecturală şi istorică.
Pentru a pune în valoare drumul de strajă ascuns de cele
două vechi construcţii, capetele acestora, dinspre sud şi
respectiv est, au fost scurtate, astfel pe latura de nord de la
două arcade libere, după restaurare, sunt cinci arcade vizibile,
sporind spaţialitatea incintei în colţul de nord-est, dominat de
altarul bisericii, de absida poligonală a paraclisului construit
atunci şi de Turnul Silvestru.

Chilii
Acelaşi efect s-a obţinut şi în colţul de sud-vest, dominat de
turnul Barnovschi şi absida poligonală a pridvorului bisericii
mari. Profitând că cele două clădiri existente nu afectaseră
drumul de strajă aflat în spatele lor, soluţia de transformare a
propus înglobarea lor sub acelaşi acoperiş, păstrându-l însă
degajat pe toată înălţimea şi legat numai punctual de restul
construcţiei prin câteva pasarele care asigură accesul la chilii.
Astfel nu numai că s-a pus în valoare drumul de strajă, dar în
primul rând s-au obţinut spaţii de un dinamism excepţional.
Pe colţul de nord-vest al incintei, în dreptul turnului
Gheronchie, cele două corpuri de clădire, cel de vest destinat
iniţial oaspeţilor, iar cel de nord numai maicilor, au fost
articulate printr-un hol dezvoltat pe toată înălţimea
construcţiilor, cu şarpanta aparentă. Acesta oferă un interior
de mare spectaculozitate volumetrică, marcat de scări masive
din lemn, al căror traseu zigzagat contribuie la crearea unei
imagini generale care te duce cu gândul la gravurile lui
Giambattista Piranesi.
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Printr-o abilă refacere a sistematizării verticale din incintă,
care prin coborârea cotei terenului cu circa 50 cm a redat
nivelul iniţial de călcare, s-a putut remodela fostul demisol,
care a devenit parter cu intrarea de la cota curţii, sporind
suprafeţele utile ale clădirilor, destinate la acest nivel
trapezei, bucătăriei şi altor servicii sau birouri ale mănăstirii.
La etajul întâi al extremităţii estice a corpului de nord s-a
amenajat paraclisul menţionat mai sus, cu hramul Naşterea
Maicii Domnului, a cărui absidă poligonală a altarului încheie
volumul construit. Și la interiorul paraclisului se remarcă
folosirea curajoasă a betonului armat aparent transpus în
forme decorative la ancadramentul uşii de intrare în naos şi
la suita de patru bolţi cu suprafeţe riglate care acoperă zona
centrală a pronaosului şi care la insistenţele arhitectei au
rămas nepictate.
Turn intrare - stemă

Ansamblul Dragomirna

Aceeaşi concepţie de sorginte modernă, aplicată cu claritate,
dar mai ales cu multă măiestrie, care se raportează firesc la
cadrul arhitectural general, de factură tradiţională, se
regăseşte cu pregnanţă şi-n desenul noilor faţade ale
corpurilor de chilii. Expresia modernă a acestora transpare
cu claritate în raportul plin/gol, compoziţia fiind punctată cu
accente de umbră generate de câteva loggii.
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De la ctitorire, tradiţia
monahală a Mănăstirii
Dragomirna a fost slujită
constant de o comunitate de
călugări, care a fost însă
risipită în urma aplicării
Decretului 410/28 oct. 1959.
Conştientizând totuşi
importanţa excepţională a
monumentului de la
Dragomirna şi avantajele
îngrijirii sale de către o
comunitate monahală, până la
urmă autorităţile comuniste
au permis să fie reînfiinţată în
1960, iar Mitropolia Moldovei a
stabilit să fie mănăstire de
călugăriţe. Astăzi, viaţa
monahală de la Dragomirna
este continuată de o obşte
formată din aproximativ 75 de
maici, implicate activ inclusiv
în importante activităţi
culturale şi sociale.
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Între anii 2007-2010 sub conducerea lui Oliviu Boldura s-a
restaurat decorația sculptată a turlei bisericii, iar între 20102012, printr-un proiect amplu de întreţinere a întregului
monument şi care a beneficiat de fonduri europene, pictura
bisericii mari a fost restaurată sub conducerea lui Carmen
Solomonea. Lucrarea, care a redat strălucirea originală a
frescelor din biserică, a fost laureată în 2014 cu un Premiul al
UE pentru patrimoniul cultural. În anul 2016, într-un proces
firesc de re-restaurare şi de întreţinere a monumentului,
păstrând în totalitate spiritul intervenţiilor făcute de
arhitecta Ioana Grigorescu în anii 1960, după proiectul arh.
Constantin Gorcea, s-au executat lucrări detaliate de
restaurare la turnul de intrare în incintă. Ulterior, în anii
2018-2019, s-au întreprins ample lucrări de restaurare ale
paramentului de la Biserica Pogorârii Sfântului Duh, cât și la
bisericuța din cimitir.

Bisericuța Dragomirna

În Lista Monumentelor
Istorice din 2015, Ansamblul
Mănăstirii Dragomirna este
înscris cu codul SV-II-a-A05577, Biserica Pogorârea
Sfântului Duh, cod SV-II-m-A05577.01; paraclisul Sf. Nicolae
din turnul-clopotniţă, cod SVII-m-A-05577.02; egumenia şi
trapeza, cod SV-II-m-A05577.03 şi 04; zidul de
incintă, cod SV-II-m-A05577.05), iar biserica din
cimitir are codul SV-II-m-A05576.
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NOTE
1. Textul, cu unele adaptări și completări, este un extras din
albumul monografic Ioana Grigorescu, calea sincerității, de
Alexandru Panaitescu, editat de UAR în 2018, folosindu-se
aceleași surse bibliografice, ale ilustrațiilor și creditelor
fotografice.
2. Denumirea locului, probabil de origine slavă, a fost tradusă
de unii specialişti cu „bună pace”, cf. Teresa Sinigalia, Oliviu
Boldura, Monumente medievale din Bucovina, Editura ACS,
2015, p. 67.
3. Cf. releveului întocmit în 1966 de Ioana Grigorescu.
4. Cf. Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, Editura
Academiei RSR, 1965, vol. II, p. 20.
5. Cf. releveului întocmit în 1961 de Ioana Grigorescu. În
releveul lui Karl Adolf Romstrofer, publicat în 1896, se
precizează o lungime tot de 35,50 m, fără contraforţii de la
extremităţile bisericii, în rest cele două relevee studiate sunt
concordante, cu foarte mici diferenţe nesemnificative.
6. La Dragomirna mai regăsim motivul de tip „funie răsucită”
atât la turla bisericii, unde o mulură este decorată cu
solzişori, dar şi la baza arcelor în ogivă din pasajul de intrare
pe sub turnul-clopotniţă.
7. Vezi Gheorghe Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti
din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, Fundaţiunea Regele
Ferdinand I, Institutul de Arte Grafice „E. Marvan”, Bucureşti,
1933, p. 588.
8. Vezi prof. Zenovia şi arh. Eusebie Latiş „Anastasie Crimca”,
revista Arhitectura, nr. 5/1984, p. 45-52.
9. Miron Movilă Barnovschi, „Bârnoveanul” sau „de la
Bârnova” (1626-1629, aprilie-iulie 1633), o personalitate cu
preocupări nu numai politico-militare, dar şi ctitoriceşti
foarte ample. Într-o domnie foarte scurtă a ridicat sau a
început şase biserici, în general cu amenajări defensive, şi
anume Mănăstirea Barnovschi şi Biserica Sf. Ioan Botezătorul
din Iaşi, biserica Mănăstirii Hangu, biserica Mănăstirii
Bârnova, Biserica Toporăuţi şi biserica mare din Lvov.
Principala sa zidire este însă incinta fortificată de la
Dragomirna, expresie a preocupării de a realiza un sistem
defensiv folosind spaţiile mănăstireşti, în condiţiile în care
otomanii interziseseră construirea de cetăţi în Moldova, iar
pe cele existente le-au ocupat sau au ordonat să fie distruse.
Vezi „O epocă artistică uitată: epoca lui Miron Barnovschi”,
de Vasile Drăguţ, în BMI, anul XLII, 1973, nr. 1, p.15-24 şi
„Miron Barnovschi, un domnitor şi o epocă”, de Aurel H.
Golimas, în MI, anul X, 1976, nr. 5, p. 43-48.
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Anastasie Crimca-ctitorul
10. Curând după 1775, când
nordul Moldovei intră sub
administraţia Imperiului
Austriac sub denumirea de
Bucovina (Ţara Fagilor), în
cadrul programului de
reformare generală iniţiat de
împăratul Iosif al II-lea, are loc
şi o severă restrângere a vieţii
monahale inclusiv a celei
ortodoxe, după 1785 fiind
autorizată numai existenţa a
trei mănăstiri, Putna, Suceviţa
şi Dragomirna, cu un număr
maxim de 25 de vieţuitori
fiecare, iar restul
aşezămintelor monahale,
mănăstirilor sau schiturilor au
fost desfiinţate.
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ANSAMBLURILE VERZI
Secolul al XX-lea - Dubai - Secolul al XXI-lea

Evoluția timpului dintrun secolul în altul este
puțin vizibilă în viața
noastră curentă, dar
sunt și miracole așa cum
s-a întâmplat în
Emiratele Arabe Unite.
Nu schimbarea
numărului anilor, ci
schimbarea resurselor a
fost uluitoare.

Zona Portului Dubai

AUTOR
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Se spune că ,,fiecare om și fiecare loc are o poveste”, în care se
influențează reciproc mai mult sau mai puțin. În povestea DUBAI

curator al Secțiunii ,,Arhitectură
Verde Sustenabilă și Energii
Alternative” - UAR - BNA 2018

influența a fost Explozivă.
Descoperirea petrolului începând cu anii 1966-1970 a determinat o
schimbare explozivă a Emiratelor Arabe Unite. Așezarea Dubai de la
revărsarea râului în Golful Persic a ajuns, de la nivelul unei localități
pescărești cu o populație de 20.000 locuitori în anul 1940, la o populație
de o jumătate de milion de locuitori în jurul anului 1990, și în prezent la
aproape patru milioane de locuitori.
De la nivelul unor pescuitori de perle și constructori de ambarcațiuni,
economia se dezvoltă exploziv la nivel de mari investiți. În anul 1974
Emiratele Arabe căpătându-și independența față de dominația
britanică, devin Emiratele Arabe Unite cu un monarh absolut - șeic, și
capitala la Abu Dhabi. Utilizarea resurselor petroliere le dă posibilitatea
să-și consolideze dezvoltarea strategică spre cele mai înalte instituții,
investiții și condiții de viață deosebit de favorabile pentru populația
locală a emiratelor. Construcțiile cuceresc deșertul, dunele de nisip și
chiar și marea.

INFO 3

Pag. 21

Burj al-Arab

Una dintre primele
construcții specifice
pentru Dubai și pentru
noua viziune este
construcția Burj al-Arab
construită pe o platformă
artificială care înaintează
în mare și este legată cu
un pod controlabil la mică
distanță de țărm.
Designul construcției
redând silueta unei velier
devine și rămâne
simbolică pentru Dubai.

Zona Falezei Dubai, cu primele mari investiții
Încă din secolul trecut, arhitectul urbanist Bernard Tschumi apreciază
arhitectura orașului „nu ca pe un ansamblu de construcții de formă, ci mai
mult ca pe un ansamblu de construcții de forță, ansamblul tensiunilor unui
spațiu dinamic. Folosirea ordinatoarelor devine deosebit de utilă în
perceperea spațiului în același timp construit și virtual. Printr-o prelucrare
complexă a datelor cu folosirea ordinatoarelor pot fi modelate spații cu o
facilă variabilitate a parametrilor, a unghiurilor, a luminii, obținându-se
geometrii nebănuite în urmă cu câteva decenii” (Ed. Dereume 1966, p. 68).
Printr-o strategie bine susținută s-a realizat rețeaua de trafic public de
mare capacitate de înaltă tehnologie pentru metrou, alte linii de mare
viteză la sol, autostrăzi, linii aeriene și linii maritime. În paralel. s-a ridicat și
se ridică o nouă rețea de instituții statale, sanitare, de învățământ,
economice, culturale, turistice etc.

Burj al-Arab

Complexul Al Jumeirah Beach
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POARTA TIMPULUI între trecut și viitor

Sunt puse în valoare și construcțiile istorice specifice zonei, așa cum este ca
exemplu Fortul Al Fahidi, azi transformat în muzeu.
Chiar și într-o zonă deșertică precum Dubai, strategia planificărilor
investițiilor de la bun început a fost orientată către rezolvări ecologice,
către o arhitectură și ansambluri verzi. Aducțiuni de ape din adâncime au
alimentat atât rețele aproape invizibile la nivelul terenului pentru
întreținerea unor bogate plantații, cât și pentru rețeaua de apă majoră a
întregului ansamblu de investiții. Din primii ani, în unul din marele
complexuri construite au fost realizate la temperaturi reglate de aer
condiționat atât diverse funcțiuni și servici, cât și bogate spații verzi și chiar
pârtii de schi. Bogăția obiectivelor turistice vizează ca, în viitor, acestea să
compenseze bogăția venită din petrolul care poate deveni resursă finită.

Muzeul Dubai
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”

Noile construcții
se încadrează în
peisajul natural și
pun în valoare

Ca o dovadă a preocupărilor evoluate a fost și Olimpiada Internațională
organizată în Dubai cu tema ,,Casa Viitorului”. Faptul că tânăra echipă de
studenți arhitecți și constructori din România a câștigat locul al IV-lea
subliniază și preocuparea noastră națională pentru perspectiva evoluției
arhitecturii și ansamblurilor verzi. Programarea ca în anul 2023
următoarea Olimpiadă Internațională cu această temă să se țină în
România este o confirmare a strategiei în care ne înscriem.
Chiar din primele decenii, în Dubai și de fapt în Emiratele Arabe Unite,

construcțiile

pentru proiecte și execuție corespunzătoare secolului al XXI-lea, s-a apelat

existente.

la specialiști din toată lumea folosind performanțe tehnice de ultimă oră.
Noile construcții impresionează atât prin înălțimi, volum, design,
tehnologie, cât și prin materialele folosite, în final, placate cu folii de aur.
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Burj Khalifa

Museum of the Future

Așa a fost realizat de la bun început Burj al-Arab și mai târziu Burj Khalifa

... de jur împrejur
spre nesfârșitul
orizont se întinde
fără limite

de 828 m înălțime, cu 160 etaje, Patinoarul Olimpic, complexul pentru
Expoziția Universală, construit în plin deșert, autostrăzi, linii de metrou
suspendate, alte platforme artificiale rezidențiale, cu un design special, ca
ramuri de palmieri sau planiglob, și alte construcții cu diverse funcțiuni
de agrement, cultură, comerț etc. Una dintre ultimele construcții în curs
de finisare este ,,Muzeul Viitorului” proiectat și executat cu ajutorul

deșertul dunelor

algoritmilor, gândit pentru Expoziția Universală din octombrie 2021.

de nisip.

cucerească înălțimile și Muzeul Viitorului încercând să înconjoare

Imagini uluitoare impresionează mapamondul, Burj Khalifa încercând să
necunoscutul, încă o mare enigmă.
Și totuși, în contrast cu marele performanțe ale investițiilor și
ansamblurilor construite, de jur împrejur spre nesfârșitul orizont se
întinde fără limite deșertul dunelor de nisip.
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PEISAJUL CULTURAL ÎN
REGIUNEA MURCIA–SPANIA

DE GABRIELA PETRESCU & DOINA MARILENA CIOCĂNEA

AUTORI:

DOINA MARILENA CIOCĂNEA
GABRIELA PETRESCU

Murcia, capitala regiunii autonome cu acelaşi nume din Spania, este istorie,
cultură şi bogăţie. Moştenirea culturală murciană are originile cu multe secole în
urmă, începând din perioada feniciană, continuând în cea islamică, apoi în evul
mediu şi baroc, ultima reprezentând o perioadă de prosperitate, care va culmina
cu Murcia actuală.
Secolele XVII şi XVIII au fost de bun augur pentru Murcia, majoritatea clădirilor vechi au fost
reconstruite în această perioadă, realizate mai ales în stilul baroc. Urbanismul şi arhitectura
barocă s-au aliat, realizând un spaţiu public urban cultural, performant în care grădinile
publice amenajate au ocupat un loc principal.
Rezultat al unei tradiţii istorice intense datorat suprapunerii de culturi, precum şi amplasarea
geografică strategică la Marea Mediterană, cât şi situarea la graniţa dintre zona de platou şi
cea de munte, patrimoniul construit din Murcia este o mărturie a trecutului şi reflectă punctul
de întâlnire între tradiţie şi modernitate, cu preocuparea permanentă de a le face cunoscute
contemporanilor.

EXPERIENŢA CULTURALĂ MURCIANĂ

parcurge greu. Nu ai altă opţiune rapidă decât avionul care face până la Valencia trei ore, iar
de la aeroport până la gară poţi lua un metrou care face cam o oră. La gara din Valencia, dacă
ai noroc, poţi găsi un tren care, cam în 3 ore ajunge în Murcia, dacă nu, aştepţi până a doua zi şi
stai o noapte la hotel. Nu este un lucru răupentru că poţi petrece seara în Valencia. Odată
ajuns în Murcia, deşi gara este în centru oraşului, o persoană care nu cunoaşte zona trebuie să
ia un taxi. Aici începe experienţa culturală murciană. Tot acest parcurs a fost necesar pentru a
ajunge la Universitatea Catolică San Antonio din Murcia, într-un schimb de experienţă în
cadrul bursei Erasmus Mobility. Contactul cu cultura murciană a început în cadrul Facultăţii de
Arhitectură, loc unde am reuşit să cunoaştem, pe lângă viaţa universitară, informaţii despre
arhitectura şi urbanismul din regiune.

AMPLASARE
Comunitatea autonomă a Regiunii Murcia
este amplasată în partea de sud–est a
Peninsulei Iberice. Capitala regiunii este

Experienţa culturală murciană | Amplasare

Ca să ajungi la Murcia de la Bucureşti este o adevărată aventură. Distanţa foarte mare se

oraşul Murcia, termen provenit din limba
latină, care înseamnă dud. Denumirea vine
de la faptul că în aceea perioadă zona era
mare exportatoare de mătase şi în acest
sens culturile de duzi erau numeroase.
Oraşe importante în regiune sunt: Lorca,
Cartagena, Alicante (deşi face parte din altă regiune autonomă are o Universitate Publică în
cadrul căreia se găseşte Facultatea de Arhitectură). Amplasată între Marea Mediteraneană şi
muntele Carrascov, populaţia din regiune este distribuită majoritar în oraşul Murcia.
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Imagini pe malurile râului
Segura

ISTORIE
În zona sudică a Peninsulei Iberice, pe malurile râului Segura, cel mai important din regiune, încă

ISTORIE | Regiunea Murcia

din perioada neolitică este prezentă cultura argáricos, iberică, cartagineză şi romană. În timpul
ocupaţiei romane actuala regiune Murcia făcea parte din provincia Carthagenense. A urmat o
perioadă de dominaţie vizigotă şi din secolul al VIII-lea Peninsula Iberică cunoaşte invazia trupelor
musulmane, care au introdus agricultura în zonă. Agricultura domină şi azi economia regiunii
Murcia. Oraşul Murcia, cunoscut din scrierile arabe cu denumirea de Madînat Mursya, este
amplasat pe valea râului Segura, la confluenţa cu râul Sangonera. Aşezarea creată de Emir Abd alRahman al II-lea în anul 825, devine oraş important în regiune. În secolul al XIII-lea Alfonso X el
Sabio recucereşte Murcia şi o încorporează în Castilia. Astfel, în epoca medievală, Murcia a
cunoscut creștinismul, moment în care au început să apară bisericile și asociațiile profesionale.
Dezastrele provocate de epidemii, secete și inundații au afectat oraşul în diverse perioade ale
istoriei sale, cunoscându-se fenomene de criză demografică și economică reală.
În perioada 1936 - 1939, Spania a trecut prin Războiul Civil Spaniol, în urma căruia trupele fasciste
ale generalului Francisco Franco a învins forţele Republicane, instaurându-se dictatura autoritară a
lui Franco, ce a durat din 1939 până în 1975. Războiul Civil din Spania a lăsat urme adânci în toate
domeniile. Patrimoniul construit al ţării a avut de suferit, fiind distruse multe clădiri publice şi
religioase. După moartea lui Franco, s-a reinstaurat regalitatea şi sub domnia Regelui Juan Carlos
a început o perioadă de tranziţie spre democraţie, Spania devenind monarhie constituţională.

Plan arheologic al zidului islamic
amplasat pe planul actual din centrul
istoric al Murciei
https://www.descubriendomurcia.com
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MURCIA MAJORITAR BAROCĂ
Barocul se identifică cu oraşul Murcia. Dacă te plimbi prin oraş rămâi uimit de multitudinea
construcţiilor în stil baroc ce îţi apar la tot pasul, cele mai multe în centrul istoric al acestuia.
Străzile înguste, din centrul istoric, fac să te strecori pe lângă clădiri ce par a-şi da mâna, atât
de apropiate sunt, şi se deschid la capete în pieţe publice frumos amenajate, unde lumea îşi
petrece nopţile fierbinţi de vară. Pieţele sunt înconjurate de clădiri monument ce se dezvăluie
ochilor privitorului. Majoritatea clădirilor sunt realizate în stil baroc specific murcian, cu
funcţiuni diferite, dintre care cele religioase şi cele cu funcţiuni publice ocupă un loc majoritar.
Modelele de arhitectură barocă reflectă tipologii specific mursiene, prezentate în diverse
manuale, dar şi detalii care fac unice construcţiile.
Numeroasele vestigii şi situri arheologice se referă atât la picturile rupestre din peşteri, cât şi la
perioada iberică, dar şi la splendoarea antichităţii romane cu precizia ei urbanistică, până la
gustul pentru manifestări culturale al oraşelor vizigote sau obiceiurile arabe, fiind prezente
alături castele, turnuri de supraveghere ale templelor şi bisericilor creştine, clădiri civile şi
militare.
Tot patrimoniul cultural, istoric, artistic şi arhitectural apare desenat în peisajul cultural al
într-o generoasă ofertă de studiu unde trecutul îşi reflectă vestigiile în prezent.
Edificiile murciene se pot clasifica în câteva categorii. Acestea, pe lângă stilul baroc majoritar,
combină şi elemente romantice, rococo sau neoclasice. Alături de edificiile baroce se pot
enumera şi cele eclectice. Clădirile compun un peisaj cultural de o deosebită valoare şi sunt
catalogate monumente naţionale, conform legislaţiei spaniole.

ARHITECTURA RELIGIOASĂ DIN MURCIA
Arhitectura religioasă este prezentă la tot pasul în întreg oraşul. Dintre cele mai importante
obiective amintim: Catedrala Santa Maria, Mănăstirea Augustină Corpus Cristi, Biserica San
Juan de Dios, Mănăstirea Santa Clara de la Real, Mănăstirea Jeronimos (actualul sediu al
Universităţii Catolice „San Antonio”), Biserica Santo Domingo, Biserica el Carmen, Biserica
Eulalia etc.
Perioada regilor de Bourbon a fost favorabilă pentru Murcia, liniştea relativă a politicii
naţionale a permis dezvoltarea artelor şi ştiinţei. În secolele al XVI-lea şi al XVIII-lea Murcia a
cunoscut o dezvoltare urbană deosebită, când oraşul s-a extins peste zidurile existente la acea
dată. A fost perioada în care arhitectura religioasă din Murcia a avut o mare ascensiune. Se pot
remarca bisericile în stil baroc: La Merced, San Miguel, Santa Ana, Las Claras, Santo Domingo,
Santa Eulalia şi San Juan de Dios, unde se combină într-un mod armonios arhitectura cu
pictura şi sculptura. Arhitectura religioasă reprezintă o moştenire ce conţine lucrări

Murcia majoritar barocă | Arhitectura religioasă din Murcia

oraşului în diverse oportunităţi pentru a fi văzut şi admirat. Regiunea Murcia se transformă

importante realizate de marele sculptor spaniol Francisco Salzillo (născut la Murcia, 1707-1783).
În afara oraşului se poate aminti Mănăstirea de los Jerónimos (în Guadalupe), astăzi
Universitatea Catolică de San Antonio şi Basílica de la Vera Cruz.
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CATEDRALA DIN MURCIA - SFÂNTA BISERICĂ SANTA MARÍA

Cea mai reprezentativă construcţie religioasă murciană în stil baroc, Catedrala din Murcia,
cunoscută ca Santa Iglesia Catedral de Santa María, este templul principal şi sediul Diocezei de
Cartagena. Este amplasată în plin centru istoric, în Piaţa Cardinal Belluga. Construcţia a durat din
1388, când s-a pus prima piatră, şi până în 1465, când a fost sfinţită. În secolele al XVI-lea şi al XVIIIlea, catedrala a suferit diverse avarii la turnul campanilei, la noua capelă şi la faţade. Stilul
edificiului este gotic original cu elemente adăugate din stilurile renascentiste, baroce şi neoclasice.
Turnul bisericii, construit între 1521 şi 1793, este simbolul indiscutabil al catedralei cu o înălţime de
93 de metri, fiind al III-lea turn ca înălțime din Spania. Proiectul Turnului a fost făcut de arhitectul
italian Francisco Florentino. Faţada principală, proiectată de Jaime Bort între anii 1737 şi 1754, este
considerată operă a maeştrilor baroci spanioli. Excesul decoraţiei baroce, atât exteriorul, cât şi
interiorul, urma să demonstreze puterea mare pe care o avea biserica în cadrul regatului. În capela
majoră se află urna cu inima lui Alfonso X el Sabio.
Catedrala are formă de cruce latină cu trei nave şi o rotondă unde se observă elemente de gotic

Catedrala din Murcia | Sfânta Biserică Santa María

mediteranean, caracterizat prin simplitate structurală şi elevaţii moderat decorate.

Catedrala din Murcia şi Piaţa
Cardinal Belluga
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MĂNĂSTIREA AGUSTINELOR CORPUS CHRISTI
Este situată în cartierul Sant Andrés din vestul oraşului Murcia. Este un ansamblu monahal ce
aparţine ramurii feminine a Ordinului San Augustin din secolul al XVIII-lea. Imobilul actual este
una din construcţiile cele mai detaşate din categoria mănăstirilor în stil baroc murcian. Faţada
principală, realizată cu un aer auster, este din cărămidă şi se termină cu un fronton
semicircular care evidenţiază nava centrală a bisericii.
Ansamblul arhitectonic este
format din mănăstirea
propriu-zisă, articulată cu

Mănăstirea Agustinelor | Corpus Christi

Faţada principală

biserica şi grădina monahală.
Biserica și-a păstrat la interior
trăsătura barocă originală din
secolul al XVIII-lea. Are formă
de cruce latină cu un cor înalt,
cu trei nave şi capele laterale
care comunică.

Faţada laterală
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ANSAMBLU - MĂNĂSTIREA SAN JUAN DE DIOS

Biserica şi Muzeul San Juan De Dios formează un ansamblu monumental. Aflată în apropierea
Catedralei, într-o piaţă tradiţională a centrului istoric, biserica era parte integrantă a
ansamblului spitalicesc al stăpânirii de atunci şi fortăreaţă majoră a oraşului. Biserica San Juan
de Dios a fost ridicată în sec al XII-lea pe ruinele cetăţii maure Alcazar Nazir. Ruinele acesteia se
află în subsolul bisericii. Prima biserică a fost dedicată Fecioarei Maria. În secolul al XVI-lea
biserica a fost preluată de Spitalul Ordinului San Juan de Dios şi refăcută în stil baroc, în 1742,
de Martin Solera, maestru mason al Bisericii de la Cartagena. Interiorul bisericii este decorat în
stil rococo. Planul de formă eliptică este diferit de cel al bisericilor din Murcia, fiind asemănător
cu planul Bisericii Sant Andrea din Quirinale, Roma, proiectată de arhitectul Bernini. Are şase
capele radiante, care adăpostesc picturile italianului Paolo Sistori (sec. al XVIII-lea). În sec. al
XVII-lea biserica a devenit capela spitalului Ordinului Templierilor. În prezent, biserica este
desacralizată şi este sediul Muzeului de Belle Arte din Murcia. Aici au loc diverse manifestări
culturale, sunt expuse colecţii cu imagini religioase murciene ale perioadei cuprinse între
secolele XV-XIX. Tot aici este organizată şi colecţia sculptorului Juan González Moreno (sec. al

Ansamblu | Mănăstirea San Juan de Dios

XX-lea) din Murcia.

Faţada actuală,
sec. al XVIII-lea
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Mănăstirea Santa Clara de la Real

Mănăstirea îşi are originea în secolul al XIV-lea şi a fost ridicată pe ruinele palatului unde au
trăit ultimii conducători musulmani ai Murciei. Construcţia a durat până în sec. al XVIII-lea.
Arhitectura complexului mănăstiresc este un amestec de gotic şi baroc. Biserica mănăstirii are
un plan în cruce cu o navă centrală, terminată cu abside laterale şi un prezbiteriu. Cupola este
bogat decorată. Faţada este împărţită în două registre egale. Portalul de acces este decorat cu
pilaştri şi capiteluri. Sculptura este realizată de Manuel Mateo. Biserica este înconjurată pe
două laturi de clădirile mănăstirii realizate în stil gotic. Parterul acestora este prevăzut cu
portic format din arcade ample, bogat decorate, iar etajul are numeroase arcade de
dimensiuni mai mici.
În prezent, în aceste clădiri funcţionează Centru Cultural Murcia şi Muzeul mănăstirii.

Curtea interioară

Complex monahal | Santa Clara Regală

COMPLEXUL MONAHAL SANTA CLARA REGALĂ
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MĂNĂSTIREA JERÓNIMOS - UNIVERSITATEA
CATOLICĂ SAN ANTONIO DIN MURCIA (UCAM)
La 4 km. de oraşul Murcia, în cătunul Guadalupe, se află mănăstirea Jeronimos, numită El
Escorial Murciano, fondată între anii 1574 -1578 de către ordinul călugărilor Sfântului Jeronimo,
cunoscuţi şi sub numele de călugării Hieronimiţi, un ordin foarte puternic în Peninsula Iberică.
Mănăstirea a fost fondată de Don Alonzo Vozmediano Arróniz, cu numele „San Pedro de la
Nora”. După inundaţiile din 1648 s-a hotărât mutarea mănăstirii pe locul actual. Noua
mănăstire şi biserica au fost construite de către călugărul Antonio de San José, expert în
construcții, și a fost inaugurată de către episcopul Thomas J. Montes în februarie 1738. După
1835 a fost jefuită şi a suferit pagube majore, devenind aproape o ruină. Clădirile mănăstirii au
fost utilizate ca azil în timpul holerei din 1855. În 1878 a fost cedată călugărilor iezuiţi, care au

Mănăstirea Jerónimos | Universitatea Catolică

utilizat-o aproape un secol. În timpul Războiului Civil (1936-1939) a fost utilizată de armată.

Mănăstirea Jeronimos - Perspectivă
Interiorul bisericii și curtea interioară

Clădirea este grandioasă, de mare amploare, masivă, realizată într-un stil clasic sever, care
contrastează cu interiorul bisericii bogat decorat în stil baroc. În transept este înmormântat
fondatorul mănăstirii - Don Alonso Vozmediano Arróniz. Curtea interioară descoperită este de
formă rectangulară, înconjurată de o galerie închisă. În 1996 clădirea este dată în folosinţă, de
către episcopul de Cartagena, Fundaţiei San Antonio pentru organizarea Universităţii Catolice
San Antonio din Murcia (UCAM). Biserica mănăstirii este actuala capelă a Universităţii. Pentru
buna funcţionare a Universităţii, în cadrul incintei au fost ridicate construcţii parter şi parter cu
două niveluri, fără a afecta clădirile istorice ale mănăstirii.
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Faţada dinspre Piaţa San Domingo

Faţada laterală

MĂNĂSTIREA SANTO DOMINGO ŞI CAPELA ROZARIULUI
Biserica Santo Domingo şi Capela Rozariului au constituit un ansamblu monahal de ordin
când aici funcţiona o şcoală pentru evrei şi arabi.
Biserica Santo Domingo a fost construită în perioada 1722-1745 şi este situată în centrul pieţei
Santo Domingo. Biserica are o particularitate, are două faţade diferite ca stil. Faţada principală
se deschide către Teatrul Romea şi este realizată într-o arhitectură renascentistă cu detalii
baroce. Faţada dinspre Piaţa Santo Domingo nu are la parter niciun acces, are două turnuri
clopotniţă şi este prevăzută cu două niveluri unde se află camere de locuit. În continuarea
acestei faţade se află Capela Rozariului, construită în perioada 1543-1575. Portalul de intrare în
capelă este semicircular şi este atribuit lui Pedro Monte. Clădirea bisericii este în stil baroc, iar
clădirea Capelei Rozariului este în stil renascentist.

Mănăstirea Santo Domingo

dominican, în prezent iezuit. Istoria acestui ansamblu monahal începe în secolul al XIII-lea,

| Capela Rozariului

Faţada principală

Arcul Santo Domingo
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BISERICA CARMEN
Biserica este situată în vechiul cartier Carmen, aflat la
sud de râul Segura, care face parte din prima
extindere a oraşului Murcia, la sudul centrului istoric al
oraşului. În cadrul cartierului Carmen sunt câteva
edificii importante în evoluţia culturală a oraşului
Murcia. Cele mai reprezentative sunt Biserica Carmen
şi grădina Floridablanca. Biserica este cap de
perspectivă a grădinii Floridablanca. Faţada este
vizibilă de pe axa nord-sud şi se vede de pe Podul
Vechi, având în faţă celebra grădină Floridablanca.
Biserica a fost construită în 1721, pe locul unei vechi
capele care data din anii 1451, şi a fost sfinţită în 1769.
Este realizată în stil baroc. Într-o galerie laterală a
Bisericii se află Muzeul Sângelui. Faţada principală a
Bisericii este flancată de două turnuri-clopotniţă. În

Biserica Carmen

Interior biserică

1936 Biserica Carmen a suferit mari distrugeri.

Faţada principală
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Grădina Floridablaca - Perspectivă

Este o grădină publică a orașului Murcia, amplasată în cartierul Carmen. Aceasta a fost
proiectată de José Marín Baldo, arhitect şi primar în Murcia, activ la jumătatea secolului al XIXlea. Plantată în 1786 şi remodelată la jumătatea secolului al XIX-lea, este prima grădină publică
din Spania. Grădina, considerată parc central, este realizată în stil romantic, unde exemplarele
de ficuşi mari, vestigii ale secolului al XIX-lea, convieţuiesc cu magnoliile din zona centrală.
În 1998, Grădina a suferit remodelări care au încercat să recupereze aspectul romantic prin
recrearea vechiului parc.

Grădina Floridablanca | Cartierul Carmen

GRĂDINA FLORIDABLANCA

Arbori Grădina Floridablaca
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BISERICA SANTA EUALIA
A fost construită în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, fiind printre ultimele reprezentante ale
arhitecturii baroce din Murcia. Este situată în piaţa cu
acelaşi nume. Interiorul bisericii este realizat în stilul
rococo. Faţada cu un fronton curbat specific
arhitecturii levantine de secol al XVIII-lea este realizată
din piatră şi cărămidă. Biserica, împreună cu Capela
San José, resturile zidurilor maure şi vestigiile unui
cimitir musulman descoperite în urma cercerărilor
arheologice din 1964, constituie un ansamblu de mare
interes amplasat în zona veche a oraşului Murcia.
Biserica este catolică şi aparţine Diocezei de
Cartagena.

Biserica Santa Eualia | Vechiul Colegiul Teologic San Isidoro

Faţada principală și fațadă laterală

VECHIUL COLEGIU TEOLOGIC SAN ISIDORO
Situat în centrul istoric al oraşului Murcia, Antiguo
Colegio de Teólogos de la Diócesis de Cartagena este
una dintre principalele instituţii de învăţământ
teologic din regiune. Clădirea a fost construită în 1742
şi finalizată în 1767, după proiectele arhitecţilor Martín
Solera şi Pedro Pagán. Faţada exterioară deschisă spre
râul Segura este în stil baroc civil, specific murcian, cu
cărămidă aparentă. Faţada de nord este în stil
neoclasic auster şi sobru. Patioul interior central este
elegant, sobru şi echilibrat.

Vederea faţadei vechiului Colegiu
Teologic San Isidro (în prezent, poarta
principală a IEF Francisco Cascales)
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INCD URBAN-INCERC
Efectul pandemiei COVID-19 asupra domeniului urbanismului, arhitecturii şi
construcţiilor: criză sau oportunitate?

Link audio:
https://conf.incd.ro/
A.m4a

EDIȚIA A XIX-A

Link video:
https://conf.incd.ro/
A.mp4

Pe data de 13 mai 2021, INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XIX-a ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială având ca temă „Efectul pandemiei COVID-19
asupra domeniului urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor: criză sau
oportunitate?”. Pornind de la faptul că odată cu actuala criză „COVID-19”
omenirea s-a confruntat cu provocări fără precedent, iar măsurile
implementate pentru limitarea propagării virusului au afectat toate domeniile
şi probabil vor afecta şi activităţile viitoare, prin regândirea lor pe termen lung,
în contextul în care toate activităţile au loc într-o nouă formă, obiectivul
conferinţei a fost de a reflecta asupra provocărilor adresate urbanismului,
arhitecturii şi construcţiilor în perioade de criză, în ideea căo astfel de criză
poate constitui un punct de plecare pentru a reproiecta activităţile respective
astfel încât acestea să se desfăşoare mai bine şi să reprezinte soluţii ale unor
probleme care încă aşteaptă un răspuns. Evenimentul s-a desfăşurat sub forma
unei conferinţe virtuale, cu 34 de comunicări orale însoţite de un suport
electronic prezentate prin share screen pe parcursul a maximum 15 minute,
inclusiv întrebările, în două sesiuni moderate, incluzând 17 lucrări în domeniul
construcţiilor şi economiei construcţiilor şi tot atâtea în domeniul arhitecturii,
urbanismului şi dezvoltării teritoriale. Cei 84 de participanţi înscrişi (dintre care
31 au prezentat o lucrare) provin din cinci institute de cercetare sau ale
Academiei Române, patru universităţi, un liceu, 14 firme, două ministere şi o
administraţie locală.
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DEMOCRAȚIILE, ARHITECTURA,
URBANISMUL
ECOLOGIA ȘI BINELE COMUN, 1945-2020

AUTOR: DR. ARH. LEON KRIER
sursa: https://www.marginaliaetc.ro/democratiilearhitectura.../...

*Leon Krier, Architecture: Choice
or Fate, Londra 1997 și The
Architecture of Community NY
2009

Articol original: DEMOCRACIES ,

Articolul original face referire în mod repetat la
„modernismul” arhitectural, pus în contrast cu
„clasicismul” sau „tradiționalismul”, aceste concepte
suprapunându-se doar vag cu anumite curente istorice
și stilistice bine definite. Astfel, „modernismul”
menționat de articol este un termen-umbrelă larg și
peiorativ pentru ansamblul de trăsături estetice și
structurale care definesc arhitectura postbelică și o
pun în contrast radical cu fondul construit anterior:
respingerea formelor și volumetriilor tradiționale, a
ornamentației, adaptărilor stilistice, urbanistice și de
scară la contextul urban și la funcțiunile clădirilor,
sistemele constructive dependente de inovații
structurale precum cadrele de beton armat, zidăria
neportantă, structurile de oțel și utilizarea pe scară
largă a pereților-cortină din sticlă, fiind folosit de autor
în special pentru clădirile create de curentele
brutaliste și post-moderne. Termenul de „modernism”
folosit de autor nu ar trebui să fie confundat cu
accepțiunea românească a curentului modernist în
arhitectură, un curent mai bine cunoscut în afara
României ca Art-Deco, prezent în special în perioada
interbelică și reprezentat în țara noastră de arhitecți
precum Duiliu Marcu, Horia Creangă sau Octav
Doicescu.

ARCHITECTURE , URBANISM ,
ECOLOGY and THE COMMON GOOD
1945-2020

„(...) dominați de
multinaționale globale și
interesele cartelurilor
infracționale, ei creează
substratul legislativ pentru
anti-oraș, destructurând
societatea civilă. Ca
rezultat, mediul construit
tradițional, o lume a
obiectelor frumoase și
robuste, este transformat
într-o lume desacralizată a
obiectelor de unică
folosință și a consumului,
iar aceste politici sunt nesustenabile estetic și
ecologic."

arh. Dorin BOILĂ
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După 30 de ani de eforturi imense,
splendidul ansamblu arhitectural este
astăzi aproape finalizat

Frauenkirche, Neumarkt

În anul 1990, după reunificarea Germaniei, am fost invitat la Dresda pentru a dezbate
viitorul orașului vechi, sau Altstadt, bombardat în război. Sesiunea de dezbatere din
primăria orașului a adunat o audiență mare de cetățeni și arhitecți renumiți ai țării:
Günther Behnisch, Meinhard von Gerkan, Hermann Henselmann, Thomas Herzog, Josef
Paul Kleihues, Frei Otto, Christoph Sattler, Karljosef Schattner și Albert Speer Jr.
Eu eram singurul străin de la masa rotundă și, în mod previzibil, singurul care sprijinea
delegația cetățenilor din Dresda, care doreau reconstruirea faimoasei Frauenkirche și a
pieței Neumarkt din jur. Bineînțeles, experții germani i-au certat disprețuitori pe
cetățeni și ideile lor de reconstruire.
Zona Altstadt reprezintă însă 1/386.000 din teritoriul german, iar eu le-am sugerat
domnilor arhitecți că își pot ceda controlul absolut asupra unei asemenea părți
minuscule a „moșiei” lor. Presa națională care a raportat asupra dezbaterilor de 2 zile a
ignorat complet controversa istorică ce a dominat dezbaterea. Mulțumită însă sprijinului
popular masiv, cetățenii și-au putut îndeplini dorința în ciuda politicienilor,
administrației și a arhitecților încorporați acesteia. După 30 de ani de eforturi imense,
splendidul ansamblu arhitectural este astăzi aproape finalizat, scenarii similare
desfășurându-se în jurul proiectelor de reconstruire din Berlin, Potsdam, Frankfurt,
Dessau sau Nürnberg.
Un sondaj de opinie Harris, comandat de Societatea Națională a Artei Civice din
Washington DC în octombrie 2020, a dezvăluit că, din cei 2.028 de adulți chestionați în
legătură cu stilul pe care îl preferă pentru arhitectura clădirilor federale, 28% preferă
stilul modernist și 72% preferă stilul clasicist. Diferența minusculă dintre preferințele
celor ce se află în tabere politice diferite (73% din Republicani, 70% din Democrați și
73% din votanții independenți preferă stilul clasicist) demonstrează un consens uimitor
al preferințelor estetice într-un moment în care cetățenii SUA sunt iremediabil polarizați
în majoritatea chestiunilor.
În 1987 propunerea comandată de Prințul Charles pentru piața Pater Noster a fost
prezentată la o expoziție publică drept un contra-proiect pentru soluția modernistă
premiată a arhitectului Arata Isozaki. Un prim sondaj de opinie a descoperit că 61% din
vizitatorii expoziției se opuneau proiectului clasicist propus de Prințul Charles. O analiză
detaliată a celor chestionați a dezvăluit că 59% dintre vizitatori erau arhitecți, 97% din
aceștia respingând proiectul clasicist, în timp ce 91% din vizitatorii non-arhitecți
sprijineau frumoasa propunere clasicistă a lui John Simpson.
Rareori a fost distanța dintre publicul larg și profesia arhitecturală evidențiată mai bine.
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Cayala City, Guatemala

De ce anume democrațiile au performat atât de prost și nedemocratic în chestiuni de
arhitectură și urbanism începând cu anul 1945 este o problemă rar adresată, iar
inspectarea atentă a acestei lacune democratice dezvăluie că este intențională, nu
accidentală. Adevărul este că modernismul și declinările sale, auto-promovat triumfal ca
singura arhitectură posibilă a democrației, nu a fost niciodată conectat la înclinațiile
poporului și în mod paradoxal nu a încercat niciodată să cucerească majoritatea.
Deși libertatea individuală de alegere este declarată un drept suprem al indivizilor în
democrațiile moderne, ne întrebăm de ce pentru atât de mult timp a existat atât de
puțină libertate de alegere în arhitectură, în educația de arhitectură și în reprezentarea
profesiei. Universitatea Notre Dame din Indiana rămâne singura școală de arhitectură
din lume care predă un întreg ciclu de licență cu arhitectura și urbanismul tradițional ca
parte centrală a curriculei tehnice și artistice.
În urmă cu treizeci și cinci de ani am propus ca RIBA (Institutul Regal al Arhitecților
Britanici), un club modernist, să fie reformat în organizații profesionale separate care să
reflecte diversitatea democratică, numite RICBA (clasicist), RIMBA (modernist) și RIUBA
(imprevizibil). În 2002 s-a format Grupul de Arhitectură Tradițională în cadrul RIBA la
îndemnurile lui Robert Adam, însă acesta rămâne un caz izolat care ar trebui să devină
un model de deschidere a arhitecților din toată lumea către realitatea democratică.
Mediul construit este de relevanță cotidiană pentru toți, iar faptul că el ar trebui să fie
apreciat estetic de majoritatea oamenilor de toate vârstele, originile, religiile, categoriile
sociale sau rasele este de importanță fundamentală. Simțul frumuseții este nativ tuturor
oamenilor - fiecare dintre noi facem în mod constant judecăți estetice calificate prin
simplul fapt de a iubi sau displăcea, de a fi atras sau respins de obiecte, ființe,
evenimente. Clădirile tradiționale sau clasiciste, fie ele temple ale zeilor sau grajduri,
sunt apreciate nu fiindcă sunt vechi sau istorice, ci fiindcă, magnifice sau modeste, sunt
frumoase în moduri durabile. În general, acest lucru era valabil înainte de 1945 și era o
realitate perenă a tuturor civilizațiilor. Țăranul admira frumusețea castelului, agnosticul
aprecia frumusețea templelor, iar Prințul se bucura de frumusețea fermelor și grajdurilor
- faptul că lucrul acesta nu mai este valabil este o pierdere tragică pentru omenire.
Faptul că standardele stilistice ale democrațiilor sunt atât de greu de distins de cele ale
vecinilor totalitari spune multe despre mentalitatea propagandiștilor și practicanților
din domeniu. Peste tot, în afară de Bhutan, toate țările sunt supuse potopului irelevanței
arhitecturale: sfidarea disprețuitoare a scării umane în proiectare, a bunului gust,
manierelor și decenței a devenit normă.
Exceptându-l pe Prințul Charles și proiectele sale, viziunea arhitecturală îngustă,
nepopulară și analfabetă estetic este susținută de liderii politici din toate facțiunile și
țările lumii, promovată de instituții, impusă de birocrații, proslăvită de universitari și
preferată de companii și industrie.
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Dacă în Piața San
Marco ar fi
înlocuită campanila
de o vulgaritate
falică, ar avea de
suferit nu doar
piața, ci însăși
Serenissima
Republică

În ciuda unui efort masiv de propagandă însă, țesutul urban modernist rămâne neiubit,
iar dispariția lui nu cauzează nicăieri dezaprobare publică - protestele cetățenești
împotriva demolării clădirilor frumoase sunt un fenomen eminamente modern, devotat
fără excepție protejării patrimoniului tradițional și stopării înlocuirilor moderniste. Acest
nou activism este explicat de faptul simplu că plăcerea individuală de a concepe,
construi, decora, mobila, ilustra și promova arhitectura din lanțul complex de producție
al orașelor și clădirilor tradiționale este receptată și prețuită fără prea multe explicații
de locuitori, vizitatori, utilizatori și proprietari.
Profesia de arhitect și urbanist era în mâini bune peste tot înainte de anul 1940, iar
încrederea publicului era rar trădată de profesioniști. Construcțiile noi erau bine primite
atât de tineri, cât și de bătrâni, de săraci și bogați în mod egal, deoarece ele, ca regulă
generală, erau mai frumoase decât lucrurile pe care le înlocuiau. Pierderea unui loc
frumos și prețuit, a unei grădini sau a unui colț de stradă era mai mult decât
compensată de finalizarea unei ferme atrăgătoare sau a unei piețe publice. Construcția
nouă era sinonimă cu crearea unei lumi mai bune și mai frumoase, însă acesta nu mai
este cazul în ziua de azi. A fost necesară o generație întreagă ca teoriile inepte și
practicile hidoase să se confrunte cu o opoziție decisivă și exprimată sub formă de
proteste și contra-proiecte. Inițiativele de participare cetățenească în deciziile de design
de mediu sunt un vot împotriva urbanismului și designului modernist. În mod istoric,
protestele erau cauzate de excesele arhitecturii, nu de lipsa ei: schisma protestantă a
fost declanșată de opulența, nu de austeritatea proiectelor lui Bramante și Buonarroti
pentru Catedrala Sf. Petru.
Modernismul este în continuare propagat și promovat de mass-media, oficialități,
facultăți și instituții ca fiind singura arhitectură legitimă a modernității, democrației sau
progresului, însă ideea de arhitectură democrată este una eronată. Nu există arhitectură
democrată sau nedemocrată, cum nu există arhitectura progresului sau reacțiunii: există
doar arhitectură sau absența ei. Protestele civice au motivația unică a absenței
arhitecturii și frumuseții. Urâțenia agresivă nu este o simplă absență a frumuseții, o stare
neutră, ci o forță abisală, degradantă, distructivă. Dacă în Piața San Marco ar fi înlocuită
campanila de o vulgaritate falică, ar avea de suferit nu doar piața, ci însăși Serenissima
Republică ar primi o lovitură mortală. Arhitectura poate fi democrată sau totalitară în
aceeași măsură în care poate fi gastronomia democrată sau totalitară - arhitectura
tradițională clasicistă nu este politizată, ci este un instrument al politicii, de bine sau
rău. Astfel, bazilicile sunt convertite în bazaruri, palatele în biblioteci, vilele sunt folosite
ca hoteluri, dar, în același mod, mănăstirile pot deveni închisori, pavilioanele de recreere
camere de tortură sau parcurile pot fi transformate în parcări. Există căi de a folosi sau
de a abuza de puterile arhitecturii și, mai presus de orice, există moduri umanitare și
inumane de a produce și utiliza arhitectura.
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POUNDBURY QUEEN
MOTHER SQUARE

Spațiul public urban este suprema manifestare fizică a Binelui Comun, un lucru înnăscut
pentru generații întregi și atacat acerb acum. Vastele restructurări teritoriale și revoluții
culturale născute de economiile industriale moderne au degradat în mod activ natura
orașelor tradiționale și spațiul lor public. În ciuda a 70 de ani de eșecuri sociale și
ecologice majore, electoratul este mințit că urbanismul și arhitectura rămân pe mâini
competente, dar ele nu sunt. Urbanismul modern, industria construcțiilor și
administrațiile sunt angajate într-o luptă acerbă pentru construirea zonelor cu funcțiune
unică, a dezvoltării urbane orizontale și verticale necontrolate, de tip urban sprawl, a
diluărilor suburbane și hiper-concentrărilor barbare de densitate urbană. Zonificarea
teritorială cu funcțiune unică este crezul lor exclusiv, principalul lucru pe care îl practică
și promovează - dominați de multinaționale globale și interesele cartelurilor
infracționale, ei creează substratul legislativ pentru anti-oraș, destructurând societatea
civilă. Ca rezultat, mediul construit tradițional, o lume a obiectelor frumoase și robuste,
este transformat într-o lume desacralizată a obiectelor de unică folosință și a
consumului, iar aceste politici sunt nesustenabile estetic și ecologic.
Valul de preocupări ecologice care inundă presa este rezultatul ignorării pe termen lung
al acestor probleme - Clubul de la Roma, raportul „Global 2000” către președintele SUA
și texte fundamentale precum „Entropy”, de Jeremy Rifkin, „The Long Emergency”, de
James Howard Kunstler, sunt prezente în spațiul public de decenii.
În ce privește ecologia și civilizația, noțiunea „sustenabilității” este eronată: după cum a
arătat matematicianul Georgescu-Roegen în urmă cu 50 de ani, cu cât planeta trebuie
să susțină mai multă populație acum, cu atât va putea să susțină mai puțină în viitor. În
opinia mea, orașul tradițional autentic este singurul model relativ sustenabil de așezare.
Toate formele de civilizație umană sunt un factor de stres pentru mediile naturale din
care se hrănesc - orice lucru pe care îl facem pe Pământ reduce resursele de energie
liberă disponibilă oamenilor viitorului. Trăim pe o resursă finită de energie liberă pe
acest pământ și nu ne putem baza pe alte planete pentru resursele pe care le jefuim de
pe continente-distanță, de 500 de ani încoace. Singura energie liberă pe care toate
civilizațiile au folosit-o până acum este energia solară, dar speranțele că celulele
fotovoltaice, energia eoliană și combustibilul pe bază de hidrogen vor înlocui
combustibilii fosili sunt iluzorii. Fără disponibilitatea ușoară a energiei pe bază de
combustibili fosili nu va mai exista industrie avansată, suburbie sau așa-numita
„arhitectură modernă”. Conceptul intelectual crucial este acela că tehnologia este
logosul tehnicilor - dintr-o perspectivă ecologică, tehnologia nu este nici high și nici low.
Ceea ce în mod superficial poate părea tehnologie avansată poate fi înapoiat în termeni
ecologici sau invers.
Trăim un moment crucial deoarece realizăm la nivel colectiv că ideea dezvoltării
economice permanente, fundament al modernismului, progresului și democrației, nu
poate fi susținută.
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Ciudad Cayalá, Guatemala City

Cum putem să plătim creditele acumulate dacă nu există vreo dezvoltare economică
previzibilă dincolo de punctul maxim al exploatării țițeiului sau poate de adoptarea
muncii silnice? Nu vom mai accepta pentru mult timp catoți cei care pretind că
ingeniozitatea umană va oferi o soluție să se mintă și să ne mintă.
Politicienii noștri sunt forțați să adopte măsuri ecologiste decisive, iar electoratul este
amăgit să creadă că deciziile sunt bazate pe informații solide, deși de obicei se bazează
pe ipoteze cu fundații științifice sau filozofice șubrede. Aceeași șubrezime intelectuală
se aplică și în chestiuni de dezvoltare urbană, tehnologia construcțiilor și transport oricât de inovativă ar fi știința în explorarea scărilor micro și macro, nu există o știință
credibilă a climatului, și cu atât mai puțin a civilizației ecologice. Cum putem să luăm
decizii inteligente pe termen lung în lipsa unor date de încredere? Întrebările pentru
care știința și filozofia trebuie să ofere un răspuns sunt:
CÂTE PERSOANE POT LOCUI ÎN ANUMITE LOCAȚII, REGIUNI, ȚĂRI, CONTINENTE, CONDIȚII
GEO-CLIMATICE ȘI PENTRU CÂT TIMP, CU CE REGIMURI POLITICE ȘI ECONOMICE și CU
CE INVENTARE BIOLOGICE? Și dincolo de asta: CARE NE SUNT SISTEMELE DE VALORI
ETICE, ESTETICE, TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE ÎN CONDIȚIILE RESURSELOR ENERGETICE
LIBERE LIMITATE?
Când ne punem asemenea întrebări fundamentale, ne lovim de copleșitoare ziduri
ideologico-metafizice. Toate dovezile atestă faptul că noi, oamenii pașnici și binevoitori,
suntem cetățenii unui imperiu criminal, însă violența imperială este delegată corpurilor
profesioniste, lipsindu-ne de conștiința colectivă a „imperiului”.
Revenirea la modelele tradiționale de arhitectură și urbanism va veni, contrar
așteptărilor mele*, nu prin proces democratic, ci prin destin, prin necesitate
copleșitoare.
Arhitectura și urbanismul tradițional sunt parte centrală a unui proiect ecologic
atotcuprinzător, însă proiectul ecologic global rămâne nedefinit sau prost definit.
Analiza critică nu este un proiect - oamenii de știință, filozofii, economiștii, gânditorii
politici și decidenții nu și-au făcut treaba. Promovarea așa-ziselor suburbii verzi, zgârienori verzi, transport verde, alimente, combustibil și orice verzi sunt doar farse care pot
amâna momentul exploatării maxime a țițeiului cu câteva zile în viitorul apropiat.
Deocamdată sunt doar „bârfe” eco, diversiuni patetice de la chestiunile arzătoare.
Termenii de „oraș sustenabil” și „oraș zero-carbon” sunt fabulații utopice: în realitate nu
pot exista modele pragmatice și generalizabile pentru un astfel de oraș, ci doar viziuni
parțiale. Modelele tradiționale de a construi și organiza orașul sunt însă mai mult decât
viziuni. Ele reprezintă nu doar istoria, ci experiența nerefuzabilă - dincolo de
caracteristicile lor geometrice și fizice, ele sunt cele mai atractive și evoluate forme pe
care comunitățile umane le-au dezvoltat până acum.
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Abuzul grotesc al termenului „sustenabil” erodează deocamdată potențialul social și
politic al lumii și amână găsirea eventualelor soluții.
Tema mea este arhitectura și urbanismul tradițional și rolul lor indispensabil în
construirea binelui comun din democrație. După cum au demonstrat ultimii 70 de ani
de dominanță modernistă, binele comun nu este un produs inevitabil al guvernării
democratice, ci este un proiect care nu doar că lipsește cu desăvârșire din acțiunea
politică democrată, ci este sabotat în mod sistematic. Pentru a deveni realitate, el
trebuie să devină țelul comun al indivizilor și grupurilor organizate și trebuie să
depășească diferențele politice, religioase, sociale, rasiale sau lingvistice.
Puțini oameni sunt pe deplin conștienți de modul decisiv în care binele comun este
întrupat de orașe și de țesutul urban construit, de străzi și piețe. Acestea au unit
societăți în ciuda diferențelor profunde de obiceiuri, religie, limbă sau politică - spațiul
public urban, un dar unic al civilizațiilor persane-greco-romane-creștine este terenul
neutru în care spectrul diversității umane se desfășoară pașnic și interacționează într-o
concurență constructivă. Fără acel spațiu, democrația nu s-ar fi putut dezvolta, și fără el,
democrația dă greș.
Cel mai potrivit model pentru natura gregară a oamenilor, pe care nicio sofisticare a
transporturilor sau tehnologiilor de comunicații nu o poate schimba, este orașul
policentric al comunităților independente: o agregare de spațiu cu scop mixt și cartiere
urbane la scară umană. Cartierele private și dezvoltările imobiliare cu uz unic nu pot
înlocui rolul formativ al spațiului public în menținerea democrației, în transformarea
democrației într-o realitate cotidiană.
Dacă nu sunt reglementate de maniere elegante, etichetă și stil, schimburile
interumane, în general, și manifestările puterii, în special, capătă în mod inevitabil un
aer de despotism dur. Ceea ce este valabil pentru relațiile interumane este crucial
pentru aspectul clădirilor în care puterea politică este exprimată și reprezentată.
Parlamentele naționale în majoritatea țărilor democrate încă sunt găzduite de frumoase
palate neoclasice, nestematele coroanei urbane în care se găsesc. În schimb, sediile
creațiilor internaționale postbelice, precum ONU, OMS, UNESCO, NATO, FMI, BCE sau UE,
se remarcă prin muțenia lor arhitecturală, printr-o anonimitate ostilă, prin gabaritul
masiv, monumentalitatea lor goală și simbolismul superficial și mai ales prin disprețul
lor suprem față de contextul urban, cultural sau geografic. Aceste clădiri și instituții,
departe de a simboliza valori democratice și estetice, proiectează către public o imagine
a birocrațiilor anonime, a tehnocrației dictatoriale. De peste 60 de ani aceste
abstractizări elefantine neiubite demonstrează faptul că cei responsabili pentru forma
lor au ignorat nu doar sentimentele popoarelor, ci chiar etica și estetica tuturor celor
care dețineau puterea și pe care o aplicau de-a lungul secolelor pentru a inspira respect,
a-și susține autoritatea și a se legitima, independent de credințe și ideologii.

INFO 6

Pag. 46

Main Square of Poundbury,
designed by Léon Krier

Actualele democrații parlamentare se confruntă fără îndoială cu o adâncire a lipsei de
încredere a electoratului. Promisiunile trâmbițate în timpul alegerilor sunt rareori
onorate la nivel național sau internațional. Întrebarea ajunge să fie: este capabilă
democrația să construiască un Bine Comun durabil? Suntem martorii tendințelor inverse.
Leviatanul democratic este într-o agitație constantă sub presiunea grupurilor puternice
de interese parțiale. Forfota de activitate din holurile și birourile parlamentelor
contrastează puternic cu absenteismul apatic din plen. Sub egida largă a progresului,
dreptății, egalității, sănătății sau siguranței, mașinăriile parlamentare multiplică legile și
edictele până la balonare fără a avea un proiect care să definească niște limite absolute.
Niciodată nu au existat atâtea ordonanțe și normative în construcții și urbanism, iar
tumoarea crescândă a reglementărilor excesive merge în paralel cu sărăcirea estetică a
mediului construit. În cadrul ierarhiilor birocratice, judecata estetică și responsabilitatea
individuală sunt suspendate. Bunul simț, integritatea artistică și frumusețea sunt
sacrificate consensului comisiilor, iar metastaza reglementărilor, normativelor,
recomandărilor și interdicțiilor în construcții cere birocrații și mai mari pentru a fi
gestionată. Binele Comun în forma spațiului public nu mai este realizat din cauza
legislației care vrea să-l obțină, în mod paradoxal.
Democrația și societatea deschisă sunt celebru de vulnerabile subversiunilor și corupției.
După marginalizarea și anularea culturilor designului arhitectural, artistic și urban
tradițional, este rândul drepturilor civice garantate constituțional să fie anulate de
parlamente și comisii de urgență plenipotențiare nealese. Marșul colectiv spre un urât
stat al controlului totalitar pare acum de neoprit. Dictatura „experților” care a distrus
arhitectura, urbanismul și ce mai rămăsese din producția artizanală și din economiile
locale de scară mixtă deconstruiește acum ce a mai rămas din democrație și Bine
Comun la nivel global, totul sub justificarea „războaielor împotriva terorismului, Covid-19
sau schimbării climatice”.
O critică a capitalismului/socialismului global fără un contra-proiect global politic,
economic, tehnic, cultural este o simplă declarație a impotenței, o supunere în fața
destinului.
Curentul urbanismului și arhitecturii noi tradiționale, bazat pe o economie a
artizanatului și susținut de experiența milenială a umanității este singura teorie și
practică coerentă ecologică apărută până acum, singurul contramodel serios față de
sub-urbanizare și „motopie” (n. trad.: urbanismul gândit și centrat pe traficul auto).
Aceste curente sunt o parte esențială a unui proiect de reconstruire a democrației,
economiei și mediului construit la scară umană. Numeroșii arhitecți și artizani din toată
lumea care, în ciuda educației lor arhitecturale moderniste, practică un astfel de curent
în toată lumea în opoziție față de oprobriul generalizat al semenilor din domeniu,
împotriva sabotajelor birocratice și academice sunt susținuți de publicul larg și de
cererea pieței. Arhitecții și urbaniștii se confruntă cu o alegere existențială: fie servesc o
distopie totalitară, fie proiectează și construiesc Binele Comun.
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IN MEMORIAM

DOINA ELENA
COPACI
(1944 – 2021)

Vestea plecării neașteptate dintre noi
a doamnei arhitect Doina Elena
Copaci am primit-o acasă, la Coruia,
într-o după-masă plină de verdeața
primăverii, loc în care am petrecut
multe vacanțe și de unde în
peregrinările noastre am cunoscut
mai bine Maramureșul. Lovitura de
grație i-a dat-o plecarea din sânul
familial, cu două luni mai devreme, a
unicului fiu, Cătălin.

Viața dânsei a constat în acel atașament extraordinar
față de complexitatea muncii arhitectului. Bucuriile erau
legate de realizările sale și ale colegilor de breaslă.
Modestă și foarte muncitoare, a fost prezentă prin
lucrări personale, cum ar fi locuințe, spații comerciale,
clădiri destinate învățământului, prin realizarea unor
construcții care au îmbogățit zestrea arhitecturală a
Aradului și a localităților pentru care a proiectat. Mare
iubitoare de cărți, le citea pe nerăsuflate. Ca uneia
căreia i-a venit din naștere numai talentul, a luptat și a
muncit pentru a răzbate la cotele perfecționării
profesionale. Fost arhitect-șef al județului Arad, a prins
perioadele cele mai dificile ale carierei. Ultimii 10 ani de
dictatură ceaușistă, când alături de alți colegi, chiar și
cu cei din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, ne
sfătuiam neîncetat în a găsi soluții pentru salvarea
satelor care la acea vreme intraseră în programul de
regrupare sau desființare. Au urmat 10 ani de după 1989,
când nimeni nu mai recunoștea nicio lege din domeniu,
dar localitățile trebuiau să se dezvolte cu respectarea
indicatorilor de civilizație.
Născută la 11 octombrie 1944, în orașul Arad, a absolvit
clasele primare, gimnaziale și liceale la Școala nr. 2
„Olga Bancic” din localitate. În anul 1962, devine
studentă la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”
București. Absolventă a promoției 1968, se stabilește în
orașul natal și lucrează la Institutul Județean de
Proiectare Arad. În anul 1980, este numită arhitect-șef la
Consiliul Județean, unde activează până în anul 2000,
când se pensionează. Participă la seminarii, excursii de
studii și cursuri de pregătire în domeniul urbanismului
organizate, la nivelul județelor și la București, de către
minister. A fost membru al Ordinului Arhitecților din
România și al Uniunii Arhitecților din România.
Zbaterea dânsei va continua în lumea în care s-a dus.
Să-i fie memoria binecuvântată!
În numele foștilor arhitecți-șefi și al foștilor colegi,
promoția 1968 a Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”,
București, arh. Oksana Florescu
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