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proiect cultural realizat de Filiala Argeș

Arhitectul Adaptabil este un proiect cultural realizat de Filiala Argeș și
finanțat de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de Arhitectură.
Proiectul este coordonat de Alex Răuță & Livia Ivanovici, cu ilustrații de
Dan Perjovschi, și are o colecție de articole bazate în principal pe
derularea unor interviuri anonime cu arhitecții din Argeș.
Volumele, în format fizic, le puteți parcurge la secretariatele filialei Sibiu
sau le puteți consulta online accesând următorul link :
https://oararges.ro/arhitectul-adaptabil/
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SESIUNEA ANUALĂ DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

Bucureşti – Dealu Frumos, 22-24 iunie 2021
Evenimentul a fost organizat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” din Bucureşti în Bucureşti şi Centrul de Studii de Arhitectură
Vernaculară din Dealu Frumos. Obiectivul conferinţei a fost de a prezenta
şi de a dezbate rezultatele cercetării doctorale din cadrul Universităţii,
facilitând dialogul doctoranzilor în vederea formării unor echipe de
cercetare capabile să dezvolte împreună proiecte de cercetare şi
îmbunătăţind calitatea tezelor prin schimbul de idei. Deşi prezenţa unui
public larg a fost încurajată, accesul la lucrările conferinţei a fost permis
doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă au prezentat sau nu o lucrare,
iar la aplicaţia de teren doar doctoranzilor.
Comunicările din cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Şcolilor
Doctorale ale UAUIM au fost susţinute sub forma unor prezentări orale
însoţite de un suport electronic (Power Point, Adobe Acrobat) pe
parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate
pe data de 22 iunie în Bucureşti, după care au fost dezbătute în cadrul
unui atelier la Dealu Frumos pe 23-24 iunie. Lucrările integrale aferente
prezentărilor din domeniul urbanismului sau care au legătură cu acest
domeniu se vor publica în „Revista Şcolii Doctorale de Urbanism”
(http://www.rsdu.ro/), iar cele din domeniul arhitecturii (şi, în funcţie de
opţiuni, şi din cel al urbanismului) în alte publicaţii ale universităţii sau
din afară, dacă vor fi admise de referenţii de specialitate şi vor respecta
instrucţiunile de redactare ale acestor publicaţii. Termenul limită de
trimitere a articolelor ce urmează a fi publicate este 31 noiembrie 2021.

Aici puteți descărca broșura sesiunii cu rezumatele lucrărilor prezentate:
https://we.tl/t-rorxDwRCyY
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DEZBATERE PROFESIONALĂ

Miercuri, 4 august, începând cu ora 17.00, pe Platforma ZOOM, va avea loc o nouă
dezbatere profesională a comunității OSC– EuroUrbanism despre „Arhitectura și
designul peisajului urban”.
În cadrul dezbaterii, moderatorul întâlnirii, Arh. Șerban Țigănaș, Preşedinte – Dico
şi Țigănaş birou de proiectare, Secretar General – Union Internationale des
Architects (UIA), Decan – Facultatea de Arhitectură și Urbanism Cluj-Napoca, îi are
ca invitați speciali pe:
✔ Dr. Arh. Habil. Urb. Cerasella Crăciun - Profesor Universitar, Habilitat îndrumare
Doctorat, Departament „Proiectare Urbană și Peisagistică”, Coordonator Master
„Peisaj și Teritoriu”, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și
Urbanism “Ion Mincu” București;
✔Conf. Dr. Arh. Ioana Tudora - Conferențiar la Universitatea de Știinte Agronomice
și Medicină Veterinară București, Departamentul „Peisagistică, Biodiversitate şi
Horticultură ornamentală”;
✔Arh. Irina Ivan-Turean - Technical Consultant – Wienerberger România.
Participarea la eveniment este gratuită, cu condiția pre-înregistrării prin
completarea formularului, pe care îl puteți regăsi în invitața din link-ul următor:
https://www.eurourbanism.ro/invitatie-eurourbanism-ed-8-august-2021/
Întâlnirea va avea o durată de aproximativ 60 de minute.
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DOAR UN TABLOU
EXPOZIȚIA ARHITECTULUI LUCIAN GEORGE PĂIȘ

DE ANA DONȚU

foto:
Răzvan HATEA&
Lucian MIHĂESCU

video:
Lucian MIHĂESCU

INFO 1

VERNISAJ
la Sediul Uniunii Arhitecților
Cum am promis într-un număr anterior, revenim cu
câteva date despre vernisajul expoziției de pictură „Doar
un tablou”, semnată de arhitectul Lucian George Păiș,
care a avut loc pe 19 mai la Centrul de Cultură
Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România. Despre
expoziție au vorbit Viorica Provian, Adina Rentea - care
este curatorul expoziției - și autorul.
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Lucian George PĂIȘ

„Suntem din nou la Uniunea Arhitecților, care este o gazdă absolut
remarcabilă în ceea ce privește realizarea evenimentelor. De ani
buni am avut aici expoziții de pictură, însoțite de momente
muzicale. Având în vedere anul care a trecut, 2020, o perioadă cum
nimeni nu a mai experimentat înainte, evenimentul acesta va
sparge gheața și sper că toată lumea va renaște. Mă bucur de
invitația Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR, îi mulțumesc
doamnei președinte și întregii echipe minunate care de fiecare dată
organizează totul impecabil, astfel încât am ajuns să facem această
expoziție”.
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Nu poți decât să-i iubești pe cei care vin
dintr-un loc în care frumosul este
dominant. Este dominanta noastră a
tuturor celor de aici, nu doar a artistului,
fiindcă suntem îndrăgostiți de culoare,
de muzică și de cuvânt. Toți purtăm
această pasiune pentru frumos și artă.
Privind aceste lucrări ajungem la
cuvintele deja celebre «Frumusețea va
salva lumea». Prin frumusețe trecem
peste multe ale vieții. Mi-am adus
aminte de titlul unei cărți a lui Petru
Creția - «Luminile și umbrele sufletului»,
o colecție de eseuri. În paginile acestei
cărți, autorul mărturisește despre
bogăția de stări și sentimente pe care o
avem într-o zi, de la răsărit până când
din nou apusul ne vestește că avem de
traversat o noapte. Nu știm cum va fi
acea noapte. Uneori e o noapte
petrecută stând de vorbă cu noi înșine,
alteori e o noapte a abisurilor și a
întâlnirilor aparte, poate cu cei plecați,
poate cu cei încă prezenți. Noaptea este
întotdeauna un moment de taină. Cât
de mult ne bucură dimineața, pentru că
fiecare dimineață este o promisiune,
este șansa de a ne bucura iarăși și iarăși
de frumos, de muzică, de oameni.

Viorica
PROVIAN

Voi mărturisi faptul că am fost cucerită de simbolistica păsării. Primul gând mi-a fost la Brâncuși: în
satul său, în cimitir, la fiecare cruce se punea o pasăre, aceasta reprezentând sufletul. Când am văzut
pasărea în tablourile acestea, m-am gândit la spiritul artistului, dar și la duhul inspirației care vine de
undeva de sus. Este întotdeauna stelar. M-a impresionat și fereastra, în care de cele mai multe ori
apare cartea, ca simbol al cunoașterii, dar cartea este mai mult decât cunoaștere. Montesquieu
spunea: «nu am avut o astfel de durere care să nu se risipească după o oră de lectură». O altă imagine
prezentă este peisajul, de multe ori un peisaj citadin, alteori ceva din natură, un peisaj aflat în
primăvară sau toamnă. Dar dincolo de acest peisaj este mărturisită relația pe care autorul o are cu
natura, iar a avea o relație cu natura înseamnă a avea o relație cu divinitatea, pentru că manifestarea
divinității se vede în natură. Natura este întotdeauna dumnezeiască, este deasupra omenescului. Un
alt detaliu care mi-a atras atenția este covorul, tapiseria. Desenul din covor exprimă, la rândul lui, un
univers. Desenul din covor este însăși viața noastră: cu multă culoare, multă tensiune, uneori, cu
multă emoție. Iată cum avem în fața noastră un autoportret din forme și culori
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Pe Lucian George Păiș l-am
descoperit într-o altă
formulă artistică la finele
anului trecut, când i-am
văzut expoziția de la UAUIM.
Dincolo de ceea ce mi-a
explicat artistul atunci, se
spune că frumusețea e
întotdeauna în ochii
privitorului și, încercând să
înțeleg mai mult tematica și
filosofia artei sale, am înțeles
mult mai bine omul, apoi
artistul Lucian George Păiș,
care este un susținător al
sincretismului artelor: este
arhitect de meserie, pictor
prin vocație, este designer și
a fost și baterist într-o trupă.
Cunoscând toate acestea,
putem vedea cu totul altfel
această expoziție.

Adina Rentea
curatorul expoziției

Expoziția e alcătuită din 15 tablouri, acest număr nu are vreo semnificație anumită, a depins de
dimensiunile sălii. Dar nu aceasta contează. Contează faptul că fiecare dintre cele 15 lucrări este o
dedublare a eului artistic. Apare același personaj, în aceeași formulă statică, înconjurat de cele trei
elemente esențiale asociate celor trei arte dragi sufletului său - pictura, arhitectura și muzica - și în
fiecare dintre ele este acest joc dintre lumină și întuneric. Acestea sunt două repere ale creației
artistice dintotdeauna, din preistorie până în perioada contemporană, dihotomia dintre ele a
constituit un element esențial în opera marilor artiști. Lumina este un semn al începutului și al
dumnezeirii. Nu este deloc ușor ca în operele de artă, cu mijloacele clasice folosite de artiști, în
cazul de față mă refer la cele folosite de Lucian, să obții asemenea efecte legate de lumină și
întuneric. Și aici mă refer la culori, la dinamică, la transpunerea lor pe pânză - nu sunt deloc ușor
de realizat.
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LUCIAN GEORGE PĂIȘ

recital de jazz-blues

doar o
formulă
IULIAN VRABETE

JOI, 10 IUNIE 2021

CAPRIEL DEDEIAN

În cadrul expoziției, Centrul de cultură arhitecturală a găzduit joi, 10 iunie 2021, și un recital de jazzblues - „Doar o formulă” -, susținut de Capriel Dedeian - chitară, Iulian Vrabete - chitară bass, Lucian
George Păiș - baterie.
......
CAPRIEL DEDEIAN, chitarist, muzician, compozitor, aranjor, orchestrator. A semnat muzica la 12
filme. A semnat orchestrare+aranjament muzical la zeci de spectacole și pentru foarte multi alți
muzicieni. Zeci de compoziții, concerte etc. Fratele celebrului saxofonist Garbis Dedeian.
......
IULIAN VRABETE, arhitect (coleg de an cu Lucian G. Păiș), chitarist bass, muzician, membru al
formației HOLOGRAF, compozitor, aranjor, organizator spectacole festivaluri. Activitate de peste 40
de ani în domeniul muzical.
…….
Lucian George Păiș - arhitect, muzician, pictor.

„Doar o formulă” s-a vrut un moment de
culoare muzicală, cu un program foarte
soft de jazz-blues, adaptat la spațiul de
concert și ambianța expoziției.
Atmosfera, creată, apreciată de un
public iubitor de artă, a fost la înălțimea
instituției gazdă. A fost prezent la
eveniment și Florian Lungu, zis Moșu,
muzician, compozitor, prezentator,
realizator de emisiuni radio-tv etc.
Prieten bun cu toți cei trei protagoniști
de pe scenă, Moșu a completat și
condimentat permanent în stilul lui unic
recitalul grupului „Doar o formulă”.

LUCIAN GEORGE PĂIȘ
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A fost… Doar o
formulă! De trei

ADINA RENTEA

muzicieni, o seară
trăită în esenţe de
jazz!

„Am trăit momente de aducere aminte din anii
de tinereţe când, ascultând emisiunile lui
Florian Lungu, am aflat mai multe despre acest
stil de muzică, apărut la începutul secolului al
XX-lea în New Orleans, despre tonalitate, ritm,
improvizaţie, despre ce înseamnă jazzul!
Personalitate de excepție a jazzului românesc,
realizator de emisiuni de radio şi televiziune,
compozitor, muzicolog şi profesor, pianist,
aranjor si compozitor de teme de jazz, Moșu,
așa cum este cunoscut în lumea muzicală,
Florian Lungu a fost în această seară alături de
prietenii lui - Capriel Dedeian (compozitor,
chitarist, a creat muzică de film și a cântat cu
regretatul saxofonist Garbis Dedeian, chitaristul
care simte armenește și iubește România),
Iulian Vrabete (compozitor și autor al multor
succese, puțină lume știe că Mugurel Vrabete,
chitaristul trupei Holograf, este arhitect și din
planșa lui s-a născut o clădire lângă Alba Iulia,
care a fost multă vreme hotel) şi Lucian George
Păiş (spirit plurivalent, arhitect de meserie,
pictor prin vocaţie, designer de interior şi un
foarte talentat om de jazz)!
Ne-am bucurat de momente de relaxare
intelectuală şi spirituală, precum şi de prezenţa
lui Florian Lungu, omul, pentru care jazzul
reprezintă «unul dintre cele mai reprezentative
capitole ale trăirii intelectuale».”

INFO 1

Pag. 12

INFO 1

Pag. 13

IULIE 2021 \ INFO 2

INGLASS
ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL USE OF GLASS

PARTEA I

17.06.2021 \ HOTEL RADISSON BLU

DE ANA DONȚU
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INGLASS CONFERENCE
· 100 de specialiști în utilizarea arhitecturală și structurală a sticlei
· studii de caz prezentate de unele dintre cele mai importante birouri de
arhitectură și inginerie din România
· lansarea primei comunități a profesioniștilor în domeniu

Conferința INGLASS – Architectural and Structural Use of Glass, organizată de către SHARE
Architects, a avut loc la București, în data de 17 iunie 2021 la Hotel Radisson Blu. INGLASS
este singura conferință specializată din România, adresată arhitecților, inginerilor de fațade,
consultanților în sustenabilitate, dezvoltatorilor imobiliari și furnizorilor de materiale și
tehnologie pentru arhitectură și construcții.
Programul conferinței a fost structurat pe studii de caz și prezentări de produse și tehnologii
inovative, de ultimă oră. Incursiunea în proiectele de referință, construite în România, a fost
făcută în echipă: arhitect, inginer de fațadă, constructor, dezvoltator. Studiile de caz au fost
prezentate de ADN Birou de arhitectură, Cumulus, DECO architects, Dorin Ștefan Birou de
arhitectură, Vlad Simionescu & asociații, West group architecture, Westfourth architecture,
X- Architecture & Engineering, Aluplan, Alusystem, Bogart, cbglass, Concept structure, Emi
proiect, Forte partners, Glass Rom impex, H&D cons, MC general construct engineering și
birourile invitate: A&A Architects Bulgaria, PILA Studio Grecia, ARHISTRAT DECO Moldova.
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OFFICIAL
OPENING

17th June \ Radisson Blu

Florin Mindirigiu
FONDATOR AL SHARE ARCHITECTS
„INGLASS este primul eveniment organizat de către echipa noastră,
SHARE Architects, în 2010, având ca invitat special o mare
personalitate a arhitecturii internaţionale, de origine română, Dan
Hanganu. Astăzi revenim la INGLASS după mulţi ani. Bineînţeles în tot
acest timp INGLASS a colindat prin mai multe ţări, a fost în Polonia,
Ungaria, Bulgaria etc”.

Şerban Ţigănaş
PREŞEDINTELE SHARE SOCIETY ARCHITECTS
„Nu e puţin lucru să duci această cultură a discuţiilor despre
arhitectură, a împărţitului de cunoştinţe şi experienţă în peste 10 ţări.
Vreau să punctez aici că oriunde am merge, ne-am dorit întotdeauna
să fie cu noi şi arhitecţii din România şi arhitectura de aici, pentru că
ea are loc pe ecranele, pe simezele tuturor acestor capitale şi ne face
onoare. Acesta aş vrea să fie unul dintre mesajele principale la
redeschiderea sezonului pe viu: veniţi cu noi oriunde în lume, pentru
că lumea ne aşteaptă şi avem ce spune acolo”.

Emil Ivănescu
PREŞEDINTELE OAR FILIALA BUCUREŞTI
Vreau să-l felicit pe Florin şi pe toată echipa pentru că au reuşit să
revină după pandemia aceasta destul de complicată. Anul acesta
împlinim 20 de ani de OAR, ceea ce e un lucru foarte important: 20 de
ani de breaslă de arhitectură cu bune, cu rele, cu probleme, cu diverse
lucruri. Avem diferite evenimente prin care vrem să povestim această
istorie şi vă invităm la ele.

Arh. Angel Zahariev
Ing. Orlin Kolev

MANAGER AL A&A ARCHITECTS, BULGARIA

DIRECTOR FAÇADE DESIGN - TAL ENGINEERING

„În munca noastră, încercăm să proiectăm o arhitectură sustenabilă şi
realmente inspiraţională în mediul urban. Am proiectat de-a lungul
timpului câteva dintre cele mai înalte construcţii din Sofia, precum Sky
Fort şi Capital Fort Business Center, de asemenea câteva clădiri
spectaculoase - unul dintre proiectele noastre recente este Building 15,
Business Park Sofia, care a luat mai multe premii în 2019”.
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PANEL I

CASE STUDIES

„ONE MIRCEA ELIADE /
ONE COTROCENI PARK”

Georgiana Priceputu
X - ARCHITECTURE & ENGINEERING
„Dezvoltarea ansamblului ONE Mircea Eliade, pe care noi îl mai numim
şi ONE Floreasca City, pune accent pe spaţiile publice generate între
cele trei turnuri de locuinţe şi turnul de birouri, oferă servicii de comerţ
şi restaurante. Pe sit se aflăşi Hala Ford, care este un monument istoric,
a fost prima linie de producţie a companiei internaţionale Ford”.

Adrian Zamfir
DIRECTOR GENERAL GLASS ROM
„Diferenţa majoră între ONE Mircea Eliade şi ONE Cotroceni Park este
că la ONE Mircea Eliade s-au folosit panouri de sticlă lipite structural,
iar la ONE Cotroceni Park s-au folosit panouri-baghete montate
mecanic. Altă diferenţă majoră este că sticla de pe etaj este dintr-o
singură bucată, reuşind să rezolvăm trecerea focului de la un etaj la
altul, prin evitarea acelui shadow box care deranjează foarte multă
lume. Spatele panoului de sticlă este realizat dintr-un material
compozit de aluminiu cu clasa de reacţie la foc A2, deci e un panou
rezistent la foc şi atunci nu mai apare acea sticlă emalit între etaje”.
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CASE STUDIES

PROVENTUSS
SOLUTIONS

Radu Vieru
DIRECTOR PROVENTUSS SOLUTIONS
„Astăzi o să vă reţin atenţia în special cu soluţii de protecţie la foc în
zona de parapet. Principalele activităţi ale Proventuss Solutions în
Europa Centrală şi de Est sunt distribuţia exclusivă a produselor Dow
pentru fabricarea faţadelor structurale, ale mărcii Dowsil şi ale altor
furnizori. Putem să oferim clienţilor noştri cam tot ce este nevoie
pentru o faţadă, mai puţin sticlă, aluminiu şi oţel”.

„W HOUSE”

arh. Adrian Cristescu
PREŞEDINTE AL WEST GROUP ARCHITECTURE
„Povestea acestei case începe cu o comandă inedită pe care am
primit-o acum 2 ani şi care a venit complet neaşteptat. În prima
discuţie pe care am avut-o cu clientul, evident că l-am întrebat cam ce
fel de casă îşi doreşte şi omul a fost foarte direct şi a zis: «Domnule, eu
vreau o casă High End». Dificultatea exerciţiului arhitectural a fost să
înţelegm noi ce înseamnă o casă High End în zona rezidenţială şi apoi
să realizăm acest proiect spre satisfacţia beneficiarului”.
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PANEL II

CASE STUDIES

BRAŞOV AIRPORT

INTERNATIONAL CENTER
CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Andreea Robu-Movilă
ARHITECT LA DORIN ȘTEFAN BIROU DE ARHITECTURĂ
„Voi face o mică escală în două proiecte foarte recente care sunt în
stadiul de finalizare. Este vorba despre Centrul Internaţional
Constantin Brâncuşi şi Aeroportul de la Braşov, care este pe ultima
sută de metri. Studiul nostru de caz porneşte de la faptul că, de-a
lungul timpului, Dorin Ştefan a avut o preocupare constantă în ceea ce
priveşte sticla. În ultimul timp i-a plăcut foarte mult să lucreze cu sticla
întrucât aceasta a ajuns la nişte performanţe colosale”.

Răzvan Popa
DIRECTOR ALUSYSTEM
„Aeroportul de la Braşov este un proiect deosebit prin prisma
importanţei lui logistice. A fost destul de complicat să fie realizat atât
de repede. A plecat de la nişte randări, a fost licitat şi realitatea o
vedem astăzi: este 99% ca în desenele făcute de echipa lui Dorin
Ştefan, iar asta s-a întâmplat într-un timp scurt: în trei luni am
proiectat, în trei luni am executat. Ca soluţie tehnică, aeroportul este
mai mult despre sustenabilitate şi energie”.
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PANEL II

PRESENTATION

ALUKÖNIGSTAHL
PRESENTATION

Ştefan Simion
DIRECTOR TEHNIC ALUKÖNIGSTAHL
„Alukönigstahl, lider pe piața sistemelor arhitecturale din aluminiu și
oțel, se caracterizează prin performanță și inovație. Pionieră în
industria construcțiilor, compania a realizat proiecte avangardiste
pentru care a identificat soluții arhitecturale complexe, cu un impact
decisiv în asigurarea eficienței și sustenabilității lor. Avem deja 25 de
ani de prezență în piața din România, unde am încercat să susținem
activitatea din domeniul construcțiilor, din domeniul fațadelor”.
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PANEL II

CASE STUDIES

„SECTOR 0”

arh. Andrei Șerbescu
FOUNDING PARTNER ADNBA
„Sector 0 este un proiect pentru clădiri de birouri în centrul
Bucureștiului, dezvoltat de Forte Partner, proiect la care am lucrat pe
partea de detaliere. Este vorba de două clădiri care se află una lângă
alta, dar au totuși o prezență și o materialitate destul de diferită.
Proiectul nu s-a născut sub forma celor două clădiri la început, ci a
pornit de la una singură, clădirea Millo”.

Răzvan Comșa
PROJECT MANAGER EVEREST GROUP
„EVEREST GROUP se ocupă de soluții complete pentru fațada clădirii
Tandem, soluții complete însemnând proiectare, instalare și fabricarea
profilelor și sticlelor. Sticla pentru etaje utilizată în acest proiect este un
panou cu 10 mm securizat la interior, o baghetă de 16 mm și la exterior
avem o sticlă laminată din catalogul Saint Gobain, care are un raport
foarte bun între transmisia luminoasă și factorul solar”.

Radu Geanguș
PARTNER CONCEPT STRUCTURE
„Voi prezenta pe scurt structura de rezistență a celor două clădiri din
cadrul proiectului Sector 0: Tandem și Matei Millo. Clădirea Tandem
are o structură de rezistență din beton armat cu trei subsoluri, parter,
șapte etaje, având o înălțime totală supraterană de 35 de metri.
Adâncimea de fundare este de la 10,5 metri față de cota terenului,
respectiv 6 metri sub nivelul acvifer al zonei. Clădirea are o amprentă la
sol de 4 mii de metri pătrați și o suprafață totală construită de 32 mii
de metri pătrați”.

VA URMA...
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MONUMENTE BUCOVINENE
MĂNĂSTIREA VORONEȚ [1]

TEXT:
arh. Alexandru PANAITESCU

FOTO:
arh. Rodica & Alexandru
PANAITESCU

Cea mai cunoscută și admirată biserică din nordul Moldovei,
cea de la Voroneț, cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe,
Purtătorul de biruință, patron al Moldovei și Sf. Daniil
Sihastrul, se află la aproximativ 5 km sud-vest de localitatea
Gura Humorului, pe o ramificație a drumului ce duce la
Câmpulung Moldovenesc. Ctitorie din 1488, biserica de la
Voroneț se înscrie în seria de mici lăcașuri de cult ridicate de
Ștefan cel Mare după 1487, inițial având numai pronaos, naos
și altar.
Vechimea amplasamentului sacru al actualei bisericii este
însă mult mai mare, așa cum a rezultat din cercetările
arheologice de la începutul anilor 1960. Acestea au fost
sintetizate într-o comunicare făcută de arh. Ioana Grigorescu
și arh. Nicolae Diaconu în 1963 [2],
când s-a arătat întemeiat că
pardoseala descoperită în
substraturile bisericii, atribuită
epocii ștefaniene, provenea de fapt
de la un lăcaș de cult anterior,
menționat și de legendele locului,
legate de figura lui Daniil Sihastrul,
canonizat, ca și Ștefan cel Mare, de
Biserica Ortodoxă Română.
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După cum pomenește pisania aflată pe fațada de sud, în
stânga intrării, Grigore Roșca, mitropolitul Moldovei între 15461551, a extins biserica, în 1547, cu un exonartex (pridvor închis).
Acesta este flancat pe colțuri cu contraforți puternici, care
sporesc considerabil fațada vestică, conferindu-i o mare
personalitate, dar oferind și o suprafață în plus pentru
desfășurarea picturii murale, care din acel timp împodobește
strălucit întregul exterior. Pictura interioară, din altar, naos și
pronaos, datează probabil din 1496, iar cea din exonartex a fost
executată în etapa realizării acestuia. Compoziția și mai ales
coloristica picturii murale, cu remarcabile calități, dominată la
exterior de un albastru specific, au conferit bisericii de la
Voroneț o mare celebritatea, fiind supranumită de unii „Capela
Sixtină a Bucovinei”, iar din decembrie 1993 a fost înscrisă în
patrimoniul cultural mondial UNESCO.

Fațada sud-vest,
vedere din 2016

Arhitectural biserica se dezvoltă după un plan triconc, după
extinderea de la mijlocul secolului al XVI-lea având o lungime
de 25 m, la o lățimea exterioară de 7,70 m, la interior de 5,30 m,
înălțimea interioară la cupola turlei fiind de 14,10 m, iar zidurile
au 1,20m grosime[3]. Peste naos se ridică unica turlă a bisericii,
sprijinită pe un sistem de tip moldovenesc cu arce piezișe, iar
absidele laterale, dar și cea a altarului, sunt acoperite cu
semicalote sferice. Pronaosul este despărțit de naos de un zid
masiv în care este un singur gol de legătură, cu ancadrament
din piatră, având o conformare de factură gotică, care se
înscrie în aceeași familie cu toate celelalte ancadramente de la
uși și ferestre. De formă aproximativ pătrată, pronaosul este
acoperit cu o calotă turtită sprijinită pe pandantive, iar
exonartexul este acoperit cu o boltă semicilindrică dispusă
transversal pe axul longitudinal al bisericii.
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Inițial nu este exclus ca la
exterior elementele
arhitectural-decorative să fi
fost mai numeroase, în forme
specifice bisericilor din epoca
lui Ștefan cel Mare (eventuale
ocnițe sau/și firide pe partea
naosului și pronaosului,
câmpuri din cărămidă
aparentă în alternanță cu
zidărie din piatră brută sau
fățuită, poate cărămizi sau/și
medalioane/discuri smălțuite
etc.). Mărturii fragmentare ale
decorației inițiale, formate din
două șiruri de discuri
smălțuite, se mai găsesc la
partea superioară a fațadei de
nord, mai ales în stânga
absidei naosului.

Absida de pe
latura nordică,
vedere din
2013
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Aspectul de astăzi se datorează transformărilor din 1547, când
odată cu extinderea, dar mai ales prin tencuirea integrală în
vederea pictării, o serie de elemente decorative au dispărut [4].
Numai absidele sunt ritmate de firide alungite, câte șapte pe
cele laterale și nouă pe cea a altarului. Partea superioară, tot
numai în zona celor trei abside, este subliniată și de un șir de
ocnițe. De asemenea și turla este decorată simplu, cu 16 firide
alungite, deasupra cărora este un șir de mici ocnițe. Dacă cele
cinci ferestre din partea ștefaniană, câte două în pronaos,
respectiv în naos și numai una în altar, sunt de dimensiuni
mici și au chenare dreptunghiulare cu muluri încrucișate la
colțurile superioare, la exonartex se remarcă ferestrele așezate
deasupra intrărilor de pe laturile de sud și nord, de dimensiuni
mult mai mari și cu ancadramente gotice despărțite în două
părți de un menou [5].

Ferestrele de pe fațada sudică,
de la exonartex (sus) și de la
pronaos (jos)

Judecata de Apoi, frescă de pe fațada vestică, vedere din 2016
Incontestabil valoarea artistică a bisericii de la Voroneț este
dată, în primul rând, de pictura murală, în special cea
exterioară. Fără să putem dezvolta acest subiect în articolul de
față [6], trebuie totuși să menționăm în primul rând scena
„Judecății de Apoi” reprezentată la mari dimensiuni pe fațada
vestică. Într-o impresionantă și complexă compoziție, cu o
execuție artistică de excepție, la Voroneț se depășesc alte
reprezentări ale acestei teme iconografice, întâlnită frecvent la
bisericile din epocă, fiind una caracteristică pentru
spiritualitatea medievală, atât din Moldova, cât și din întregul
spațiu creștin.
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La partea superioară, în centru, este compoziția „Deisis”, unde
Hristos este reprezentat ca „Dreptul Judecător” care începe
„Judecata de Apoi”. Pe registrul inferior Apostolul Petru îi
conduce pe cei „Drepți” spre Poarta Raiului străjuită de un
„Serafim”. „Raiul” este pictat pe fond alb, în care apar „Pomul
Cunoașterii”, „Noul Adam” și pe cei deja primiți, „Maica
Domnului” și „Patriarhii Avraam, Isac și Iacov”, dar și „Tâlharul
cel Bun”. „Arhanghelul Mihail cântărește sufletele”, în timp ce
„Îngerii” și „Diavolii” se luptă pentru acestea. De la picioarele
„Dreptului Judecător” se scurge „Râul de foc” la a cărui parte
inferioară este monstrul „Leviatan” împreună cu „Satan”. În
vâlvătaiele focului se zbat marii păcătoși, „împărații
persecutori ai creștinilor”, ereticul Arie, dar și Mahomed. În
parte centrală de jos este redat „Regele David” cântând cu
lăuta la căpătâiul unui muribund, privegheat de un Înger.
Pe fațada sudică atrage atenția compoziția bine ritmată a
„Arborelui lui Ieseu” care pe mai multe registre narează
alegoric genealogia Mântuitorului, iar lateral apar Patriarhi,
Profeți, Regi ai Israelului și alte personaje biblice, cât și scene
tratate simbolic, cum ar fi „Nașterea lui Iisus”. Pe firidele înalte
ale celor trei abside se prezintă o altă multitudine de
personaje ilustrând „Rugăciunea Tuturor Sfinților” sau „Cinul”,
simbolizând ierarhia cerească și pământească. Pe fațada
nordică, chiar dacă foarte afectată de intemperii, se poate
distinge încă „Imnul Acatist al Maicii Domnului”.

Arborele lui Ieseu, frescă de pe
fațada sudică, vedere din 2016

Judecata de Apoi, detalii ale
frescei de pe fațada vestică,
vedere din 2016
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Din pictura interioară trebuie să semnalăm tabloul votiv, aflat
în partea sudică a peretelui vestic al naosului, care-l arată pe
Ștefan cel Mare oferindu-i macheta bisericii lui Iisus Hristos,
reprezentat șezând maiestuos pe un tron și binecuvântându-i
pe voievod și pe membrii familiei sale, în imediata apropiere
figurând Doamna Maria Voichița, Bogdan, fiul și succesorul său
la tron, cât și o tânără domniță. Portretul voievodului pare a fi
foarte veridic, fiind asemănător cu cel din Tetraevangheliarul
de la Humor sau din tabloul votiv existent în Biserica Sf. Cruce
din Pătrăuți.
Exonartexul este decorat cu
tema „Menologului” sau
„Sinaxarul” (Calendarul
Bisericesc al anului religios
care începe la 1 septembrie),
redat în peste 300 mici
compoziții ilustrând sfântul
sau sfinții zilei sau/și scene de
martiriu, care fac obiectul
celebrării anului religios
ortodox, redarea de la Voroneț
fiind cea mai completă. Într-o
desfășurare redusă, această
temă se regăsește și-n
pronaos, limitată aici la
medalioane cu portretele unor
sfinți.

Întregul program iconografic din naos este dominat de pe
calota turlei de figura maiestoasă a lui „Iisus Hristos
Pantocrator” care încununează registre riguros ierarhizate pe
care sunt redate „Cete de Îngeri”, cei patru „Evangheliști”
(pictați pe pandantivii care susțin turla), „Profeți”, „Apostoli” și
alte categorii de „Sfinți”. Pe semicalota absidei altarului este
redată „Maica Domnului cu Iisus copil și venerată de
Arhangheli”, iar pe semicalotele laterale, împărțite fiecare în
două părți, regăsim o parte din „Sărbătorile Împărătești”.
Impresionantă este pictura calotei pronaosului unde este
redată „Maica Domnului a Semnului”, care binecuvântează cu
amândouă mâinile, înconjurată de o suită de Îngeri. O atenție
deosebită se dă în pronaos și ilustrării „Vieții și Martiriului Sf.
Gheorghe”, patronul bisericii, redate pe peretele estic,
deasupra intrării în naos.
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Tehnic, picturile au fost realizate „a fresco”, procedeu care
constă din aplicarea pigmenților pe suportul umed de var care,
prin carbonatare, înglobează culorile într-un strat fin de
carbonat de calciu, printr-un proces chimic care asigură
rezistența în timp a picturii. Analizele chimice ale picturii au
constatat în stratul suport folosirea ca liant al varului, cât și
agregate cum ar fi câlții sau paiele tocate fin. Printre pigmenți
s-au utilizat în primul rând albastru-azurit, care stă la baza
celebrului „albastru de Voroneț” într-o rețetă încă nedescifrată
sigur. Albul strălucitor era obținut dintr-un amestec de brânză
de vaci și pulbere de var din care rezulta cazeinatul de var. Alți
pigmenți folosiți au fost miniu de plumb, roșu cinabru, roșu
oxid de fier, ocru galben, verde malahit, negru din cărbune de
lemn, toate în semitonuri obținute în amestec cu varul.
Calitățile picturii murale de la Voroneț ș-au recăpătat
strălucirea originară prin restaurarea atent făcută după anul
2000 de o echipă de pictori restauratori coordonată de
profesorul Oliviu Boldura.

Mai târziu, considerându-se că
noua conformare a
acoperișului nu asigura o
protecție corespunzătoare
frescelor, prin 1974-1975,
acoperișul este refăcut,
reflectând o altă concepție
privind această problemă
deosebit de delicată și viu
dezbătută, soluția fiind
susținută de istoricul și criticul
de artă Vasile Drăguț,
directorul DMI din acea
perioadă. Acum streșinile se
lățesc excesiv de mult, iar
învelitoarea este refăcută din
tablă de zinc (arh. Gheorghe
Sion).

În ultimii circa 60 de ani biserica a trecut prin mai multe
campanii principale de restaurare. La prima intervenție de la
mijlocul anilor 1960, coordonată de arh. Ioana Grigorescu, s-a
refăcut acoperișul, care în timp căpătase o alcătuire
monovolum, înglobând partea de jos a turlei, într-un mod care
nu corespundea formei originare. Re-conformarea acoperișului
s-a făcut într-o formă multi-volum, prin care se marchează
părțile importante ale bisericii, degajând inclusiv baza turlei,
subliniind astfel zveltețea acesteia, într-o soluție sugerată
elocvent de macheta din tabloul votiv. Totodată s-a prevăzut o
învelitoare din șiță cu o lățime a streșinilor foarte bine
proporționată în raport cu întregul volum construit al bisericii,
păstrând o linie paralelă cu cornișa [7]. Pentru preluarea
eficientă a apelor pluviale care se scurg „la picătură” s-a
prevăzut o rigolă din piatră dispusă perimetral bisericii, la o
distanță egală cu cea a streșinilor.

Biserica de la Voroneț, desen din
1896 de Karl Adolf Romstorfer
(sus); vedere din anii 1920, după
Gheorghe Balș (jos), de remarcat
acoperișul monovolum
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Totodată, cu intenția să ferească pictura de vânt și alte
intemperii, împrejmuirea bisericii, anterior un parapet cu
înălțimea de circa 80 cm, este înlocuită cu un zid înalt de circa
patru-cinci metri, iar intrarea în incintă se mută de pe latura
de vest pe cea estică. La vremea respectivă soluțiile au fost
contestate de arh. Ioana Grigorescu, care semnala caracterul
mai mult decât discutabil al modificărilor făcute la restaurările
executate la Voroneț de către ea cu mai puțin de 10 ani înainte,
precizând „... cea mai urâțitoare pentru monument este
învelirea cu tablă a bisericii; acțiune pripită, care nu ține seama
de îndatorirea pe care o are orice restaurator de a prezenta
fiecare monument în modul cel mai favorabil, dar îndeosebi pe
cele mai valoroase. Pentru biserica Voroneț trebuia păstrată
soluția învelitoarei din șiță oricâte greutăți ar fi comportat
aceasta [...] chiar în cazul necesității schimbării ei periodice, la
10-15 ani. Important acolo era perfecta armonizare a
componentelor de arhitectură: peretele de frescă cu blândul
acoperiș din șiță, prin intermediul streșinii, unde aceeași șiță
văzută de astă-dată de dedesubt mărea, prin vibrația
suprafețelor ei dintre căpriori, impresia de frumos”[8].
În jurul anului 2001, cu ocazia unei alte „restaurări a
restaurării”, conduse de arh. Virgil Polizu, s-a refăcut din nou
acoperișul, care a fost înălțat, asigurându-se pante mai
accentuate, iar streșinile au primit lățimi mai mici, care
urmăresc conturul bisericii și s-a revenit la o învelitoarea din
șiță, contribuind la o probabilă apropiere mult mai mare de
arhitectura originară a bisericii.

Absida altarului, vedere din 2016

Tot după proiectele arh. Virgil
Polizu s-au construit și
corpurile de clădire care
mărginesc o parte a laturilor
de sud și vest ale incintei
mănăstirii, ridicate strict pe
urmele marcate în anii 1960,
respectându-se inclusiv nivelul
de călcare stabilit atunci.

Streașina absidei altarului, vedere
din 2016
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Cu ocazia restaurărilor de la mijlocul anilor 1960 pe marginea
unei costișe din vecinătatea sudică a bisericii, după planurile
Ioanei Grigorescu, s-a construit un imobil, cunoscut sub
numele de „casa custodelui”. Aceasta era destinată să
cuprindă un mic spațiu muzeal pentru obiecte bisericești, dar
și din ceramică, la care se adăugau spațiile pentru locuința
custodelui monumentului și câteva camere pentru găzduirea
unor eventuali cercetători sau oaspeți. Odată cu reînființarea
în jurul bisericii de la Voroneț a unei mănăstiri de maici, casa
este folosită ca stăreție [9].

Exprimând o gândire funcționalistă, construcția se desfășoară
în jurul a două patiouri, distincte ca destinație. Primul, cu un
caracter relativ public, pe care sunt grupate intrarea principală,
un spațiu de primire și sala muzeală, în jurul celui de al doilea
fiind dispuse spații cu caracter privat, apartamentul custodelui,
camerele pentru oaspeți și unele spații gospodărești, separare
păstrată și astăzi, când aici există stăreția mănăstirii. Fațada
principală, aflată pe latura estică, orientată spre Valea
Voronețului, cât și jumătate din fațadele de nord, pe care se află
intrarea principală și cea de sud, sunt subliniate de un ceardac
continuu, interpretat modern, cu o interesantă balustradăbanchetă din lemn, modelată cu forme de inspirație folclorică,
interpretate modern printr-o rafinată stilizare. Personalitatea
întregii lucrări este dată, mai ales la exterior și în patio, de mai
multe panouri decorative din beton armat aparent, executate
excelent, fiecare în parte cu o concepție artistică interesantă,
atent studiată, dar care, per ansamblu, conferă totuși casei un
aspect prea sobru și foarte rece.
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În proiectul de restaurare
elaborat de Ioana Grigorescu
pentru Voroneț erau cuprinse
și soluțiile de amenajare a
împrejurimilor monumentului,
la care s-a renunțat. La
mijlocul anilor 1970 arhitecta
aprecia că, „astăzi, primul
contact, întotdeauna
hotărâtor, cu unul din cele mai
vestite monumente din
întreaga lume se face prin
intermediul unei platforme de
asfalt, iar perceperea lui, la
sosire, este fragmentată de
numeroasele autocare
staționate în parcaj". De
asemenea s-a renunțat „...la
amenajarea curților
gospodărești din jurul celor
două căsuțe țărănești
[păstrate și restaurate de către
arhitectă]...”. După mai mult de
patru decenii, situația
vecinătăților imediate ale
bisericii de la Voroneț nu s-a
îmbunătățit prea mult.
Dimpotrivă, haosul unui mare
parcaj, care este adevărat că a
fost mutat parțial de lângă
incinta imediată a mănăstirii, a
fost însă înlocuit de cel al unui
târg de amintiri specifice
locului și alte mărunțișuri, pe
care, de regulă, trebuie să-l
străbați pentru a ajunge la
monument.
Ansamblul Mănăstirii Voroneț
și Biserica Sf. Mare Mucenic
Gheorghe și Sf. Daniil Sihastrul
figurează în LMI, având
codurile SV-II-a-A-05675,
respectiv SV-II-m-A-05675.01.
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NOTE
1. Textul este un extras, cu adaptări și completări, 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. Vezi articolul „Prezentarea unor elemente nou-apărute cu
ocazia restaurărilor de la Dragomirna, Sucevița, Tazlău și
Voroneț”, de arh. Ioana Grigorescu și arh. Nicolae Diaconu, în
volumul Sesiunea științifică a Direcției Monumentelor Istorice,
București, ianuarie 1963.
3. Cf. K. A. Romstorfer, Die Moldauisch-Bzyantinische
Baukunst, Allgem. Bauzeitung, 1896, releveul din fig. 46 și 48.
4. Cf. Gheorghe Balș, „Bisericile lui Ștefan cel Mare”, Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice, anul XVIII, 43-46, 1925,
Editura Cartea Românească, S.A., București, 1926, pp. 31-36.
5. Menou (în lb. franceză, meneau) - element de construcție,
mai ales din piatră, întâlnit cu precădere în arhitectura gotică,
servind la împărțirea în două sau mai multe părți a unei
ferestre sau uși. Frecvent este parte din compoziția unui
ancadrament.
6. Pentru descrieri și analize foarte detaliate, de referință, ale
picturilor de la Voroneț vezi pe cele ale lui Paul Henry din
Monumentele din Moldova de Nord, de la origini până la
sfârșitul secolului al XVI-lea - Contribuție la studiul civilizației
moldave, Editura Meridiane, 1984, pp. 209-232 sau pe cele
făcute într-o formă mai succintă, dar foarte sugestivă, de
Teresa Sinigalia, Monumente Medievale din Bucovina, de
Tereza Sinigalia și Oliviu Boldura, Editura ACS, București, 2015,
pp. 185-199.

Biserica Voroneț, vedere
dinspre sud-vest din 2016

7. Cf. Gheorghe Curinschi,
Restaurarea monumentelor,
Editura Tehnică, București,
1968, p. 198 și fig. 43 a, b, d.
8. Citat reprodus după ciorna
aflată în arhiva UAR a unui
memoriu al arh. Ioana
Grigorescu de la mijlocul anilor
1970.
9. De la ctitorire, la Voroneț a
funcționat o mănăstire de
călugări, desființată în 1785 de
către autoritățile austriece.
Ulterior, biserica a fost folosită
de parohia locală până în 1991,
când s-a reînființat
mănăstirea, destinată acum
călugărițelor.

Biserica de Voroneț, evoluția în
timp, plan și secțiune, releveu din
1896 de Karl Adolf Romstorfer
(mijloc); vedere după revista
Arhitectura, 1954 (dreapta);
vedere din 1960, foto arh. Mircea
Alifanti (stânga jos); vedere după
restaurarea de la mijlocul anilor
1960, cu acoperișul reconformat
multi-volum, vedere după arh. Gh.
Curinschi (stânga sus)
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Arta iconoclastă la Biserica Sfânta Irina din Constantinopol, anul 360

LIBERI SAU BIGOŢI
Le Corbusier şi cele Cinq points de l'architecture moderne (publicate în 1927) şi limbajul modernist la biserica
mănăstirii Sainte Marie de La Tourette, Le Corbusier, 1960.

LIBERI SAU BIGOŢI
„Nu suntem stăpâni pe creaţia noastră. Ne e, într-un fel, impusă”, spunea Matisse acum un secol,
referindu-se la constrângerile estetice impuse artiştilor de către Zeitgeist. Şocat şi el de prăpastia dintre
modernismul lui îndrăzneţ şi cererea aşezată a pieţei, se justifica astfel şi în faţa publicului, pasămite.
La fel, arhitectura pare azi prinsă, mai mult ca oricând, în încleştarea dintre elitism şi democraţie, adică
dintre imperativul de a se înscrie în canonul estetic al vremii şi, totodată, necesitatea de a fuziona cu viaţa.
(Vorbim în acest text despre arhitectură doar ca imagine şi limbaj arhitectural.) De-o parte o trag
profesioniştii acordaţi la critica oficială, de cealaltă - viaţa. Arhitectura bună - atât de puţină, vai! - are
abilitatea de a negocia convenabil cu ambii stăpâni. Cea mai mare parte a ei însă a renunţat la orice
tentativă de disidenţă la estetica oficială, a încetat căutările şi urmează neabătut calea trasată de
modernism - ai zice că odată pentru totdeauna. S-a resemnat, descurajată de critica univocă şi îşi
epuizează acum forţele doar în lupta cu nevoile vieţii: cu dictatura bugetului, cu presiunile politice, cu
imperativul utilităţii, al normativelor şi regulamentelor, al băncilor şi furnizorilor, apoi cu propriile ei emoţii,
ambiţii, idiosicrazii, amintiri, experienţe auctoriale… şi cu publicul.
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Nu e suficient de epuizată şi descurajată pentru a renunţa la lupta înverşunată cu publicul, care, în
nevinovăţia lui, tot nu se acomodează cu estetica elevată a ultimului secol. În pofida lui însă, limbajul
modern e mai viguros ca oricând, sigur pe supremaţia, unicitatea şi veşnicia lui. Arhitectura noastră
se mai zbate să fie şi democratică, dar numai în condiţiile în care e legată de acest limbaj ca de
masca de fier.
Astfel, toţi arhitecţii, de la student la profesor şi megastar, îşi exersează imaginaţia în unica, îngusta şi
bătucita albie formală care le e permisă - cea descendentă din modernism. Avangardiştii joacă în
acelaşi perimetru. Toţi îngână voios refrenul secular despre simplitate şi economie de mijloace,
integrat pesemne în subconştient. Arhitectura dormitează, legănată de acelaşi cod estetic
reducţionist. Deşi denunţat de-acum patru generaţii ca autist, sistemul e reluat mecanic, perfectat,
distilat, reinteriorizat şi intelectualizat la limită, sublimat şi din nou impus lumii. Lumea, sărmana, tot
rece rămâne şi o evită constant, dar nu-i nimic, războiul de gherilă continuă.
Noi, iniţiaţii, am fost educaţi să-l iubim pe Mies. Zumthor i-a urmat în chip magistral calea formelor
fruste şi impecabile şi-l iubim şi pe el. Dar restul lumii obişnuite, mai latină sau mai slavă, în
nevrednicia ei, înţelege mai greu sensibilitatea calvină, dezvoltată în lumina nordului şi-n munţi. Şi
dacă se împacă totuşi cu creaţia unui megastar, îndură cu greu toate zumthorismele livrate de sutele
de mici zumthori, precum louisvuittoanele din vinilin. Dar e lucru hotărât: bătrânica trebuie să treacă
strada, pentru că nu ea ştie ce e mai bine pentru ea.
Eu nu mă refer, desigur, nici la Minimalism, nici la Conceptualism şi, de altfel, la niciun curent estetic,
pentru că toate sunt legitimate să existe. Mă refer la subordonarea tuturor la ansamblul limbajului
modernist, omniprezent, cel creat în şi pentru epoca industrializării şi potrivit crizelor postbelice.
După un secol - adică tot atât cât a durat Renaşterea în quatrocento - ni se oferă perspectiva de a trăi
veşnic tot din gândirea inovativă a lui Gropius şi Mies. În vremurile noastre de evoluţie dinamică, încă
trăim din miturile interbelice, consecvent resuscitate.
Răspunzător pentru faptul că arhitectura ignoră fenomenele sociale asociate limbajului ei anorexic e
înalta critică de arhitectură, venerabilii erudiţi care blochează prompt căutările. Ei au băgat frica în
arhitectură, care pentru orice abatere iconoclastă ar fi pe loc decăzută din clasa nobilă a artelor. A
învăţat asta din eşecul câtorva admirabile încercări de primenire a formelor, din ultimele decenii ale
secolului trecut. Ei au executat public postmodernismul, apoi au înfierat sever deconstructivismul.
Le-au zdrobit cu totul, nu doar ca fenomen retinal, ci cu tot cu ideologia lor democratică.
Complexităţii i-au spus haos. Ironiei i-au spus neseriozitate. Condescendenţei sociale i-au spus
populism. Rapelurilor istorice cu care încercau postmoderniştii să „încălzească” arhitectura i-au spus
kitsch, mauvais goût. Poate că aşa era, dar a fost doar o primă încercare de a dezgheţa războiul rece
dintre modernism şi omenirea laică. Şi pluralismul, şi regionalismul critic, şi vocea lui Leon Krier s-au
stins evanescent, fără urmări vizibile. Aşa că, din teama de această critică olimpiană, această nouă
formă de academism arhitectural a înţepenit în instrumentarul ei schematic şi restrictiv. Prea puţin
„inventariat”, cum ar spune Zevi ori „revizuit”, cum ar spune Derrida.

Laicii ironizau în 1911
faţada frustă a
imobilului GoldmanSalatsch, de Adolf Loos.
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Vocabularul modern are încă suficiente resurse pentru a fi
perpetuat, spun voci sonore, cum ar fi, de exemplu, a lui
William J. R. Curtis. Să fie perpetuate… să fie… fieee!, răsună
ecoul. Deci, să înceteze orice căutare în afara lui. Parcă îl
auzim pe John Ruskin: Stilurile arhitecturale istorice sunt
arhisuficiente şi concluziona dogmatic: Nu ne trebuie un
nou stil în arhitectură. În timp ce regina Victoria era
încântată, el sancţiona Cristal Palace drept seră de
castraveţi. Dar atunci, cu toată autoritatea şi elocinţa lui
Ruskin, căutările au continuat.
Mai spune William Curtis că numai revoluţiile totale pot
determina schimbarea de limbaj. Parcă-l auzim pe Marx.
Poate că sunt totuşi suficiente revoluţii mai mici precum
cea digitală, cea ecologică, continua revoluţie tehnologică.
Dacă nu, în lipsa perspectivei unei adevărate revoluţii
precum cea franceză, cea sovietică sau cea chineză,
rămânem, se vede, la Farfuridi: ori să se revizuiască, primesc!
dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască...
Vocabularul modernismului se prezintă deci la fel de
sacrosanct precum cel neoclasicist în secolul al XVIII-lea.
Oficialitatea noastră critică e la fel de hegemonică precum
erau atunci academiştii. E tot bine intenţionată şi la fel de
convinsă de adevărul ei. Din păcate însă, nu e la fel de
identificabilă şi nici aşa naivă. Atunci nu i-a fost greu unui
spirit subţire ca al lui Perrault să-i dea un bobârnac
sărmanului Blondel. Şi nici alternativelor să se nască.
Astăzi însă, puterea critică nu e centralizată ca atunci, într-o
academie. Azi centrul puterii e imposibil de localizat, pentru
că nu există. Nu e nicio conspiraţie, niciun grup organizat de
anihilat.

TCERROC YLLACITEHTSEA

AESTHETICALLY
CORRECT

Table de legi: Moise şi cele zece porunci
(pictură de Rembrandt din 1659) şi Les
cinq point du calvinisme.

Divanul estetic al arhitecturii occidentale e diseminat, iar influenţa lui e difuză şi insinuată la toate
nivelurile. Mii de comisii de jurizare au aceleaşi criterii formale gravate pe creier. Apoi sute de reviste bine
cotate impregnează retina arhitecţilor cu paradigme neo-moderne - izbutite, nu-i vorbă, din punctul
nostru de vedere. Şi apoi, sunt selectate şi fotografiate profesionist şi e şi fotogenic acest idiom cool - şi la
propriu, şi la figurat. Continua persuasiune subliminală prin imagine, asociată cu globalizarea comunicării,
îi întăresc puterea. Idiomul modernist e stăpân pe conştiinţa breslei ca un de-la-sine-înţeles.
Prin urmare şi azi, ca întotdeauna, există adevăruri confiscate, la nezdruncinarea cărora veghează
venerabilii şi comisiile. Ei sunt îngânaţi de corul antic, adică de un întreg cortegiu de spirite comode,
aţipite în confortul reperelor garantate. E nevoie de un Perrault la fel de influent, care să amintească
faptul că valorile acreditate furnizează într-adevăr repere sigure, dar ele nu sunt unice. E nevoie de un
Carlo Lodoli să-i căineze pe bieţii creatori, care-şi permit jocul de-a subiectivitatea doar în micul pătrăţel
permis, dar sunt mândri foc de ea. În final, diversitatea de opinii e doar o amăgeală căci, pe subiectele
tabu, nimeni nu depăşeşte cadrul tutelar admis, ca să nu fie descalificat. Suntem cu toţii aliniaţi
„aesthetically correct”.
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Limbajul modern al arhitecturii e un subiect tabu şi e orthos doxa. O mare ceritudine, o axiomă, nu
comentezi, cum nu se comentau poruncile decalogului, dacă ţi-era dragă viaţa.
Să nu-ţi faci chip cioplit…!, a decretat porunca a doua, Exodul 20:4-6. Raţiunea lui Moise a fost
eradicarea politheismului şi impunerea monotheismului. Nu l-a înţeles însă nimeni pe Leon al III-lea
cu iconoclastia lui în secolul opt.
Ornament egal crimă, declara Loos în 1908, ca să combată eclectismul şi să instaureze o estetică
adecvată vremii. N-am înţeles însă de ce sentinţa lui e lege sfântă şi azi. Spirit suplu, dacă Loos ar
trăi, aşa cum a simţit ce-i trebuia arhitecturii la început de secol XX ca să se acorde cu viaţa, aşa ar
simţi şi ce-i trebuie la început de secol XXI. El s-ar fi prins că viaţa a evoluat între timp.După
deschiderea din anii '90, occidentul căuta în periferii izvoare noi pentru oxigenarea esteticii lui
obosite. Ce au găsit ei prin periferii au fost un Sverre Fehn, un Siza, un Barragan… arhitecţi locali, dar
toţi cunoscători antrenaţi ai limbii estetice occidentale. Din blocul de est, unde nu se vorbea fluent
engleza universală a arhitecturii, n-au selectat nimic. Pastişele nu interesau şi să fi existat vreo
valoare originală, n-aveau cum s-o înţeleagă, exprimată în idiom local.
De gestionarea raportului dintre modestul public şi înalta curte de casaţie şi justiţie a criticii depinde
poziţia şi rolul arhitecturii în societate. Arhitecţii s-au resemnat cu faptul că sunt discreditaţi în faţa
publicului, dar continuă să se învârtă în cerc. Am rămas în aceeaşi situaţie ca și atunci când
modernismul victorios se felicita pentru monologul său inteligent, în timp ce societatea îl concedia.
Chiar şi societatea cultă e la fel de dezinteresată de arhitectura modernă, ca şi de muzica
dodecafonică, de pătratele pe fond alb sau de poezia ermetică. Aşa cum evită literatura lipsită de
poveste şi muzica lipsită de melodie, tot aşa se refugiază, în timpul liber, în centrele istorice. Se
sperie când pe locurile libere ale oraşului apar panourile unui nou şantier. Iată însă că scriitorii sunt
în stare să producă o literatură şi bună, şi vandabilă şi că există o artă decentă între Malevici şi
pictura de gang. Numai bieţii compozitori de muzică simfonică - câtă mai există - se ascultă doar
unii pe alţii şi apoi se plâng de răspândirea muzicii proaste. La fel şi arhitecţii, înălţaţi de la
scandaloasa incultură publică, îşi tot dau premii între ei pentru o arhitectură tot mai laconică în
polisemantismul ei doct şi tot mai izolată de lume.

Malevici, picturi în ulei: Pătrat negru pe fond alb, 1913
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Malevici, picturi în ulei: Alb pe alb, 1918
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Pătrat negru şi pătrat roşu: realism
pictural al unui băiat cu rucksack în
patru dimensiuni, 1915

Istoria a arătat că, în astfel de momente, laicii sunt cei care
dau o mână de ajutor. Ei nu riscă anatema, precum cei din
interiorul breslei. Acum trei sute de ani, tot într-un
moment de criză estetică a arhitecturii, pe când elita înălţa
ode împăratului (faţadei) pentru hainele lui cele noi
(neoclasiciste), cei care au îndrăznit să-i vadă public
goliciunea (artificialitatea) au fost doi călugări (Carlo Lodoli
şi Marc Antoine Laugier), un pictor (William Hogarth) şi
jurnaliştii presei largi (scriitori sau liber cugetători). Ei au
pregătit terenul pentru splendida epocă de căutări care a
început cu secolul al XIX-lea, a continuat cu Avangarda şi
s-a încheiat când Le Corbusier i-a convins pe toţi că, gata, a
găsit el răspunsul suprem.
Spuneam că atunci când Académie des Beaux Arts făcea
regulile, căutările continuau. Unele au avut succes peste
aşteptări. William Morris a avut atunci de trei ori noroc.
Odată că terenul era pregătit teoretic. Apoi, pentru că
saţietatea anglo saxonă faţă de neoclasicismul de import a
coincis cu efectele negative ale industrializării şi împreună
au accentuat nevoia de schimbare. În fine, pentru că aria
de influenţă a mişcării Arts and Crafts era locală, prin
program. William Morris încerca să-i redea doar
comunităţii lui valorile pierdute şi acolo bătea la porţi
deschise. Mica lui disidenţă n-a deranjat pe nimeni la Paris
şi nici aiurea, n-a stârnit nicio panică generală în legătură
cu stabilitatea lumii. Nu i-a sărit nimeni la beregată, întru
salvgardarea marelui limbaj neoclasic în comitatul Kent.
Poate-i sărea, dacă ar fi bănuit că de-acolo aveau să se
răspândească idei destabilizatoare.
Mai târziu, Behrens a izbândit cu designul lui şi cu
Turbinenfabrik, pentru că el n-a predicat de unul singur în
pustiu; ceea ce a creat el a fost rezultatul unei unităţi de
păreri dintre politicienii, industraşii, pictorii, poeţii şi
economiştii din Werkbund, care cunoşteau sub toate
aspectele piaţa pe care ţineau s-o cucerească.

P I

Pătrat roşu: realism pictural al unei
ţărănci în două dimensiuni, 1915
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În fine, după război, cei care au înţeles situaţia oraşului modern au fost sociologii, câţiva istorici şi critici de
artă şi o economistă (Jane Jacobs). Ei au fundamentat şi au difuzat cele câteva murmure de protest din
interiorul breslei arhitecţilor şi au reuşit să determine cât de câta umanizare a marilor oraşe.
Oricât de implicată ar fi fost postmodernitatea, nici Deleuze, nici Baudrillard, nici alţii n-au ajuns până la
vocabularul modern al arhitecturii. Derrida a dat tonul revizuirilor, dar când să le dea şi arhitecţilor un
ajutor mai complet, s-a oprit, probabil fiindcă ne-a văzut aşa convinşi. Acum, arhitectura se tot
reinventează în esenţa ei, mai ales prin inter şi trans-disciplinaritate. Dar despre lexicul formal, niciun
cuvânt. Înalta noastră specializare autosuficientă i-a descurajat pe toţi cei care, altădată, ar fi intervinit. Neau părăsit toţi. Şi aşa, tensiunea dintre arhitectură şi popor se menţine.
Dar dacă într-adevăr nu se poate atenua fără o mare revoluţie, mai bine să rămână aşa.
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ZILELE ELEVULUI
ARHITECT
la Uzina de Apă din Suceava

EDIȚIA A III-A
(IUNIE 2021)
de arh. Ion ANDRIU

Cu ocazia finalizării anului școlar, la Uzina de Apă Suceava, a fost reluată manifestarea „Zilele
elevului arhitect”, eveniment dedicat elevilor de la clasele vocaționale de arhitectură din zona
de Nord-Est a țării. Inaugurarea celei de a III-a ediții a avut loc recent în localul fostei Uzine de
Apă, devenită, în ultimul deceniu, sediul Filialei Nord-Est a Ordinului Arhitecților (O.A.R.). În
acest spațiu se desfășoară multiple activități culturale specifice domeniului arhitecturii și
urbanismului, dar și alte manifestări precum recitaluri muzicale, piese de teatru, proiecții de
film, simpozioane și consfătuiri profesionale, culminând cu evenimentul, devenit tradițional,
„Zilele culturii urbane la Uzina de Apă”. Evident, în ultimul an, din cauza pandemiei, toate
aceste activități au fost sistate și „Zilele elevului arhitect” au constituit prilejul de reluare a
activității în condițiile recentei relaxări sanitare.
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Doamna profesor
Alexandra Bejinaru,
director al Colegiului de
Artă „Ciprian
Porumbescu” din
Suceava, în intervenția
sa a apreciat strădania
elevilor din Botoșani și
Suceava de a depăși cu
succes greutățile induse
de situația sanitară,
încurajându-i și dândule sfaturi menite să
ajute la finalizarea, în
bune condiții, a anului
școlar. Profesorul
La evenimentul inaugural au participat elevi de la Colegiul
de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, de la Liceul
„Ștefan Luchian” din Botoșani, împreună cu cadre didactice
de specialitate de la clasele de arhitectură și design, în
condițiile respectării normelor sanitare în vigoare. Un juriu
format din specialiști, cadre de conducere ale Filialei NordEst a OAR și Sucursalei Suceava - Botoșani a Uniunii
Arhitecților din România, precum și cadre didactice din
învățământul de profil, au acordat premii și mențiuni
pentru cele mai bune lucrări elaborate de elevi în anul
școlar 2020-2021.
În cuvântul de deschidere arh. Ion Andriu, președintele
Sucursalei Suceava - Botoșani a U.A.R. și fost profesor la
clasele de arhitectură, și-a manifestat satisfacția pentru
reluarea activităților consacrate în localul reamenajat al
fostei uzine de apă, apreciind interesul elevilor, calitatea
lucrărilor și amploarea evenimentului în ciuda condițiilor
dificile din ultimul an școlar.

Alexandru Agavriloae,
actualmente arhitectșef al Municipiului
Botoșani, a explicat
unele particularități ale
învățământului de
specialitate din județ.
Arhitectul Mihai
Tulbure, vicepreședinte
al Filialei Nord-Est a
OAR, a făcut referire la
aspecte semnificative
trăite pe parcursul
formării profesionale și
le-a recomandat elevilor
anumite cărți de teoria
și istoria arhitecturii
utile, inclusiv pentru
viitori ani de studenție.
S-au adresat apoi
elevilor, cu părintească
căldură, profesorii arh.
Corina Roncea și Niculai
Moroșan, vicepreședinți
ai Filialelor locale O.A.R
și respectiv U.A.P., cadre
didactice cu experiență
și rezultate deosebite în
procesul de învățământ.
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Au fost acordate PREMIUL ANUAL - PROMOȚIA 2021
elevului Guilherme Araujo Regado, din calsa a XII-a C a
Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, care a primit și
premiul acordat de Sucursala Suceava - Botoșani a U.A.R.
De asemenea, pentru proiecte de arhitectură a fost acordat
premiul președintelui Filialei elevului Iurciuc Ilie, din clasa
a XII-a C de la aceeași unitate de învățământ, iar eleva
Alexandra Lotos, de la Liceul „Ștefan Luchian”, a primit
premiul Sucursalei Botoșani a O.A.R. Eleva RebecaEmanuela Damian, de la același liceu, din clasa a IX-a C, a
primit mențiune din partea Filialei locale a Uniunii
Artiștilor Plastici, la disciplina desen.
Cu acest prilej au avut loc discuții interactive și un veritabil
schimb de impresii și experiență între elevii suceveni și
botoșăneni ai claselor terminale din învățământul
vocațional de specialitate, probabil, mulți din ei viitori
studenți arhitecți. Proiectele de atestat competențe
profesionale elaborate la finalului ciclului de învățământ sau bucurat de o atenție și apreciere specială din partea
asistenței formate din elevi, părinți și profesori.

Evenimentul a
adus, în sfârșit, și
bucuria revenirii la
normalitate!
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ASOCIAȚIA ALIANȚA
FRANCEZĂ
LA SUCEAVA

Autor:
ING. ADRIAN SEMENIUC

Pe 28 mai anul acesta a fost inaugurată oficial, la Suceava, constituirea și
sediul recent înființatei Asociații „Alianța Franceză din Suceava”,
structură aprobată de Consiliul de Administrație al Fundației Alianțelor
Franceze, reunit la Paris în data de 25 martie 2021. La inaugurarea oficială
a participat și ambasadorul Franței în România, Excelența Sa Laurance
Auer, care a vizitat cu acest prilej municipiul și județul Suceava. Între cei
zece membri fondatori ai Alianței din care fac parte Consiliul Județean
Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare”,
Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, se regăsesc și Uniunea Arhitecților din
România, prin doamna președinte, arh. Ileana Tureanu, reprezentată prin
Sucursala Suceava-Botoșani a UAR, delegat arh. Constantin Gorcea membru al Senatului UAR, precum și Filiala Nord-Est a Ordinului
Arhitecților din România, reprezentată prin dl arh. Ion Andriu, președinte.
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Arhitectul Constantin Gorcea a
relatat influența decisivă pe care a
avut-o în formarea sa profesională
anii de stagiu, de învățământ și
practică desfășurați în Franța. De
altfel, ambii și-au adus, pe rând, o
contribuție concretă și la
amenajarea noului sediu al Alianței
Franceze, recent inaugurat. Sperăm
că Alianța va putea contribui la o
Demersul de înființare al Alianței Franceze a avut un parcurs

mai bună cunoaștere reciprocă, la

relativ complicat, demarând încă din 2019, și a presupus mai

ușurarea schimbului de informații

multe întâlniri și elaborari de materiale care să justifice și

profesionale legate de procesul de

argumenteze necesitatea și oportunitatea existenței acestei

învățământ, de administrație și

organizații, menite să promoveze francofonia, precum și

organizarea exercitării profesiei.

multiple activități culturale care să contribuie la bunele relații
dintre cele două națiuni. Este prima structură nou înființată în
România în utlimele trei decenii și singura din Europa de Est
constituită în ultimii ani.
Pe parcursul întâlnirilor avute de membrii fondatori cu
reprezentanți ai Ambsadei Franței, Administrației Fundației
Alianțelor Franceze, Centrului Cultural Regional, arhitecții
reprezentanți ai comunității profesionale locale au avut o
contribuție activă, pentru a argumenta necesitatea înființării
Alianței. Astfel, arhitectul Ion Andriu a insistat să
reamintească puternica influență a limbii și culturii franceze,
mai ales în perioada interbelică, și influența decisivă a
arhitecturii franceze în privința cristalizării conceptuale a
profesiei și teoriei arhitecturii, dar și rolul acesteia în inițierea
învățământului de arhitectură în România.

Excelența Sa doamna ambasador
Laurance Auer a vizitat și sediul Primăriei
Municipiului Suceava, unde a fost primită
de domnul primar Ion Lungu și unde au
analizat noi posibilități de colaborare și
înfrățire cu localități din Franța și a fost
informată de performanțele activității
unor întreprinderi cu capital francez din
localitate. Excelența Sa a avut o întâlnire și
o analiză cu domnul președinte al
Consiliului Județean Suceava, Gheorghe
Flutur, referitoare la multiplele posibilități
de colaborare economică, tehnică și
turistică pe care județul Suceava le poate
avea cu entități similare din Franța.
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La inaugurarea noului sediu, pe
lângă membrii fondatori, au fost de
față și domnul Michel Monsauret,
coordonatorul Alianțelor Franceze
din România, și domnul Paul Koller,
directorul general de la „Ambro”
Suceava, membru și inițiator al
Alianței. Au fost apreciate
amenajarea și dotarea noului sediu
al Alianței, identificând posibilitățile
deschise pentru activități de
învățământ, informare tehnică și
activități culturale.

A fost vizitată apoi Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava, unde Excelența Sa a fost așteptată de rectorul
Universității, dl profesor dr. ing. Valentin Popa, și unde
doamnei prof. dr. Sanda Maria Ardelean, principalul inițiator și
promotor al formării Alianței, i-a fost acordat Ordinul Național
al Franței Legiunea de Onoare în Grad de Cavaler. Doamna
profesor este cunoscută pentru meritele deosebite în
inițierea și promovarea învățământului fracofon în România,
în înființarea primului Lectorat francez la Suceava, a Biroului
Francez din Suceava, primind în timp și alte distincții și
medalii din partea statului francez. Este o susținătoare și
admiratoare a arhitecturii de bună calitate, promovând , în
perioada când a fost deputat, inițiativele noastre privind
optimizarea legislației de protecție a valorilor și
monumentelor de arhitectură.

Ziua s-a încheiat cu o cină festivă oferită
de Excelența Sa oficialităților locale și
membrilor fondatori ai Alianței. Oaspeții
francezi au apreciat și un mini-spectacol
de folclor specific bucovinean oferit de
membri ai Ansamblului artistic „Ciprian
Porumbescu” din Suceava. Invitații s-au
bucurat de prezența agreabilă și distinsă a
Excelenței Sale, remarcând naturalețea și
prestanța cu care și-a onorat obligațiile
protocolare. La eveniment a participat și
reprezentantul structurilor locale ale
arhitectilor, arh. Ion Andriu, membru al
Consiliului Director al AF, ocazie cu care sau consolidat relații de bună cunoaștere și
respectuoasă amiciție.
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CUVÂNT AL „CONEXELOR”
DESPRE GENEROZITATEA PROFESIEI DE ARHITECT

M-am născut cu
arhitectura „în sânge” (la
propriu), ca fiu al unei
arhitecte. Îmi amintesc
că încă de atunci
vedeam arhitecţii ca pe
nişte „zei”, având ocazia
de a întâlni, copil fiind,
nume „mari”, de exemplu
arh. Ion Podocea, autorul
staţiei de metrou Titan.

AUTOR
ARH. ALEXANDRU-IONUŢ
PETRIȘOR

Primele „simptome” nu au întârziat să apară. Am încercat, imitând ceea
ce văzusem şi înţelesesem, să modelez un om de zăpadă folosind un
„proiect” pe calc la scara 1:1. Intuiam cumva încă de atunci că planificarea
este esenţială, chiar dacă ce a rezultat nu semăna câtuşi de puţin cu ce
desenasem.
Cu toate acestea îmi doream să fiu „om de ştiinţă în domeniul biologiei”.
Nimeni nu a încercat vreodată să mă abată de la drumul ales. Şi totuşi,
cam cu un an înainte de a da examen la facultate, m-am întrebat dacă nu

Cercetător ştiinţific gradul I
(biologie), cercetător ştiinţific
gradul I (geografie), doctor
ecolog, doctor în geografie,
abilitat în urbanism, director
şi conferenţiar universitar,
Şcoala Doctorală de
Urbanism, Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion
Mincu”, Bucureşti

ar fi o idee bună să dau admiterea la Arhitectură, având şi ceva aptitudini
pentru desen, şi simţul proporţiilor. Bunul meu prieten şi coleg (de la
grădiniţă la liceu) Tudor Rebengiuc, care a devenit arhitect, a fost un
model de inspiraţie. Dar am avut o discuţie serioasă cu mama, care m-a
sfătuit să nu-mi abandonez visul, aşa că m-am îndreptat spre Facultatea
de Biologie. Totuşi am făcut o schimbare; facultatea avea trei secţii,
biochimia, biologia şi ecologia. Cei care doreau o carieră în biologie
mergeau „duşi de val”, aceasta însemnând că se duceau acolo unde erau
premiile Nobel (având şi exemplul prof. George Emil Palade), adică
alegeau secţiile în această ordine. Eu am ales exact invers, pentru că mi-a
plăcut ideea de a vedea imaginea de ansamblu şi nu bucăţelele. Am
intrat al treilea şi aş fi putut alege orice secţie, dar am rămas consecvent
primei opţiuni.
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Era calea care mă atrăgea din nou, fără să ştiu, către arhitectură. Fiind absolvent al secţiei „matematicăfizică” a Colegiului Naţional „Sfântul Sava”, m-am îndreptat către biostatistică şi, în general, spre aplicaţiile
statisticii şi matematicii în ecologie, dar în finalul studiilor am avut marele noroc să urmez un curs (de care
astăzi viitorii ecologi nu mai beneficiază) cu dl prof. dr. arh. Cătălin Niculae Sârbu, care m-a ajutat să
descopăr ecologia urbană. Am alăturat cele două domenii, finalizând studiile cu lucrarea de licenţă
„Modele de dezvoltare durabilă a oraşelor” (pe care am publicat-o în 2008 sub formă de carte), în care
preocupările legate de dezvoltarea urbană durabilă se transformau în... ecuaţii. Dl prof. Sârbu a fost coîndrumător, începând atunci o relaţie care a continuat cu îndrumarea stagiului meu la Registrul
Urbaniştilor din România, al doilea doctorat în geografie şi a ajuns acum la următoarea generaţie, prin
ajutorul dat la îndrumarea propriilor mei doctoranzi.
Ecologii nu au dat semne să mă accepte ca membru al breslei. Chiar dacă media studiilor ar fi putut fi 10, a
apărut un 9 la principalul curs de ecologie la care mi s-a refuzat chiar şi examenul de mărire, iar
răzbunarea a venit la examenul de licenţă, unde cei care conduceau secţia au avut grijă să primesc şi o
notă de 8, în condiţiile în care se făcea medie între licenţă şi media studiilor. Lucrarea de licenţă a primit,
însă, nota meritată. Nu în aceste mărunte - deşi relevante - atitudini faţă de un student se citeşte reacţia
colegilor de breaslă, ci în faptul că nu mi-au acceptat niciodată întoarcerea alături de echipa care m-a
format în domeniu, nici măcar după finalizarea studiilor de doctorat.
După licenţă, am plecat în Statele Unite ale Americii, pentru un masterat în biostatistică urmat de
doctoratul în ecologie, însă nu am abandonat niciodată preocupările pentru ecologia urbană, participând
la conferinţe ştiinţifice şi publicând lucrări de specialitate. În timpul studiilor doctorale am conceput un
plan de studiu care mi-a permis să-mi însuşesc folosirea instrumentelor de analiză spaţială dezvoltate de
geografi şi oferite atâtor alte domenii - Sistemele Informaţionale Geografice (GIS).
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Nu mi-am dorit niciodată să rămân în Statele Unite ale Americii, astfel încât după finalizarea studiilor am
revenit acasă, unde am fost „salvat de arhitecţi”. Spun aceasta pentru că nu îmi găseam de lucru (deşi
începusem căutările înainte de a reveni fizic în ţară), şi primul loc de muncă a fost la Direcţia Generală de
Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Politica Locuirii a ministerului care gestionează şi astăzi dezvoltarea
urbană şi teritorială. Sub îndrumarea atentă a dlui arh. Gheorghe Pătraşcu am învăţat multe şi, deşi
administraţia publică „nu era pentru mine”, ceea ce am învăţat atunci mă ajută şi astăzi. Am început să
caut ceva ce mi se potrivea mai mult şi am urmat două „cariere”, una în învăţământ şi alta în cercetare. În
2007 am început să predau la „plata cu ora” la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din
Bucureşti, titularizându-mă ca lector la Catedra de Proiectare Urbană şi Peisagistică în 2009, în urma
îndrumării dlui prof. dr. arh. Alexandru Sandu, „părintele” urbanismului românesc şi al şcolii româneşti de
urbanism, şi a dlui prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu, atunci rector al universităţii, care au înţeles că
experienţa unei specializări complementare este benefică pentru învăţământul de urbanism şi mi-au
oferit şansa de a-mi dezvolta propria carieră alături de arhitecţi şi urbanişti. Aceeaşi viziune este susţinută
astăzi de dnii prof. dr. arh. Marian Moiceanu (rector) şi Augustin Ioan (director al Consiliului pentru Studii
Universitare de Doctorat), care a sprijinit dezvoltarea Şcolii Doctorale de Urbanism şi internaţionalizarea
sa, misiuni asumate odată cu mandatul de director al acesteia.
Tot în 2007 am debutat în cercetarea românească din domeniul planificării spaţiale, la - pe atunci - INCD
URBANPROIECT, trecând, odată cu transformarea institutului în sucursala URBANPROIECT a INCD
URBAN-INCERC, prin toate gradele ştiinţifice, până la cel de CSI şi ajungând în poziţia de director știinţific
pentru urbanism în 2011 şi de unic director știinţific în 2014. Acceptarea mea la URBANPROIECT este
meritul regretatului dr. arh. Şerban Nădejde, care a înţeles că preocupările mele legate de cercetarea în
domeniul ecologiei urbane şi interesele institutului se completează în mod fericit, cu atât mai mult cu cât
URBANPROIECT, prin arh. Gabriel Rădulescu şi Gabriel Pascariu, dar şi dr. ec. Jana Şuler, mă ajutaseră
odinioară la studiul de caz din lucrarea de licenţă (conurbaţia Petroşani).
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În acelaşi timp, la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” am răspuns iniţiativei de a pune
bazele, la rugămintea dlui prof. dr. arh. Tiberiu Florescu, pe atunci decan al Facultăţii de Urbanism, şi a dlui
prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu, preşedintele de onoare al universităţii, primei - şi până astăzi, singurei Şcoli Doctorale de Urbanism, al cărei director am devenit odată cu titularizarea mea pe postul de
conferenţiar la noua şcoală doctorală. Am considerat că provocarea aceasta a reprezentat mult aşteptata
ocazie de a mulţumi atât pentru modul în care am fost acceptat fără nicio rezervă de către breasla
arhitecţilor, cât şi şcolii care m-a adoptat pentru mai bine de un deceniu. Desigur, aceste transformări
sunt rezultatul finalizării unui doctorat în geografie, în care am reuşit să îmbin instrumentele de analiză
statistico-matematică cu tehnicile de analiză spaţială, dar mai ales al susţinerii tezei de abilitare în
domeniul urbanismului. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul dnei prof. dr. arh. Mariana Eftenie,
care, în calitatea de preşedinte al comisiei de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor Universitare, a considerat că studiile de fundamentare aferente
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmite în calitate de specialist atestat de
Registrul Urbaniştilor din România pentru domeniile de competenţă (ecologie şi statistică) pot fi asimilate
planificării de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Astăzi mă simt „acasă” printre urbanişti. O atestă şi un articol apărut în 2020 în revista „Arhitectura” în care
poza şi numele meu apar printre cele ale celorlalţi dascăli ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion
Mincu”. În plus, profesional vorbind, viziunea urbaniştilor este asemănătoare cu cea a ecologilor şi în ton
cu propria percepţie a unei imagini de ansamblu, văzută de undeva de sus, din „spaţiu”. Mai mult, există o
conexiune solidă prin prisma propriei specializări în ecologia urbană şi teritorială, două discipline care
înţeleg una şi aceeaşi realitate, oraşul şi teritoriul adiacent, într-un mod cât se poate de similar cu propria
percepţie. La fel de „acasă” mă simt şi printre arhitecţi. Particip la multe dintre evenimentele organizate
de Uniunea Arhitecţilor în Bucureşti, la întâlnirile colegilor de serie ai mamei (unii fiind astăzi colegii mei în
universitate) şi am fost prezent (ca invitat) la mai multe ediţii ale Balului Arhitecţilor. Sunt bucuros ori de
câte ori, odată cu balul, au loc şi evenimente din care pot învăţa câte ceva, cum au fost unele conferinţe şi
vizite la monumente reprezentative ale patrimoniului construit.
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Fără a fi arhitect, munca mea se desfăşoară de peste cincisprezece ani alături de arhitecţi şi de urbanişti.
Această experienţă este una care îşi pune amprenta asupra propriei personalităţi. Expoziţia „Arhitectura
durabilă”, care a avut loc la Pavilionul Arsenal din Paris în perioada 24 iunie - 19 octombrie 2008, a grupat
30 de proiecte din Franţa şi 80 din restul Europei; cu acest prilej, arhitecţii Frédéric Druot, Anne Lacaton şi
Jean-Philippe Vassal afirmau că „arhitectura durabilă trebuie neapărat să fie purtătoarea unei mai bune
calităţi a vieţii, a unei mai mari generozităţi”. Generozitatea despre care vorbesc cei doi nu aparţine doar
profesiei, ci şi arhitectului, şi am simţit acest lucru atunci când noua breaslă m-a adoptat imediat, fără să
mă facă să mă simt vreodată străin. De altfel, cea mai mare onoare mi-a făcut-o dedicaţia dlui prof. dr. arh.
Aurelian Trişcu pe cartea dumnealui, „Cuvinte şi case”: „dlui arh. Alexandru-Ionuţ Petrişor”. O dedicaţie
care m-a înnobilat, ridicându-mă la rangul de arhitect.
Există şi alte amintiri; încă de prin 2005-2007, am participat, alături de colegii de la minister, la întâlnirile
arhitecţilor şefi de judeţe (care pe atunci erau, firesc şi normal, în majoritate covârşitoare arhitecţi), şi am
continuat să le fiu alături atât de mult, încât într-o şedinţă s-a votat cererea mea de afiliere la asociaţia lor;
în glumă mi s-a zis că va trebui să îmi inventez şi un judeţ!
Timpul trece, mai mult sau mai puţin perceptibil, şi în cei şapte ani scurşi de la abilitare, prin care am
obţinut nu doar dreptul de a conduce doctorate în domeniul urbanismului, ci şi o recunoaştere a
contribuţiei mele la acest domeniu, am îndrumat mai multe teze de doctorat, şi astăzi există doctori în
urbanism la a căror formare am contribuit. Sunt deja obişnuit cu aceasta, pentru că, predând de peste 15
ani la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, am colegi din universitate care mi-au fost
cândva studenţi, dar există diferenţe mari între o teză de doctorat în urbanism şi un curs din domeniile
„conexe”. Studenţii sunt şi cei care m-au onorat în timp cu mai multe diplome, prin care arătau că am
însemnat ceva în viaţa lor. Alte diplome am primit de la universitatea unde lucrez la momente aniversare;
chiar dacă nu sunt singurul care le-a primit, faptul că mă aflu în compania altor colegi arhitecţi şi urbanişti
omagiaţi cu aceste prilejuri înseamnă foarte mult.
Am povestit toate aceste lucruri ca să arăt că în viaţa mea arhitecţii au jucat şi continuă să joace un loc
primordial şi să le aduc mulţumiri pentru aceasta. De asemenea, acest articol este şi un omagiu adus celor
care nu mai sunt printre noi, unii amintiţi în articol. Un material similar a apărut în Buletinul UAR din 2018,
dar spaţiul de atunci nu a permis apariţia tuturor detaliilor; profit de invitaţia „Buletinului Filialei UAR
Sibiu” pentru a reda întregul material, într-o formulă mai extinsă.
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VIEŢILE ASCUNSE
ALE ORAŞULUI
SERIAL PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI ARHITECTURĂ

SURSELE BUNĂSTĂRII
În preajma marilor sărbători creștine este perioada în care ne străduim să
fim la înălțimea unor norme de viață firești, care vin din vremuri vechi și ne
susțin ca ființe și comunități normale. Este același etern recurs la
patternurile sacre, revelate și verificate de către sute de generații
anterioare, inclusiv aceea a noilor „ghicitori de ideologii”... Poate fi deci
momentul unei analize și asupra surselor bunăstării societății noastre,
fenomen care, de fapt, trebuie să treacă dincolo de un moment politic
oarecare și perisabil.
Dacă ne uităm spre modelul vest-european (care a și început să scârțâie
din încheieturi, tocmai când să ne aliniem și noi…), constatăm că
evoluțiile/involuțiile economice și spirituale din acest spațiu duc, de fapt, la

AUTOR:
arh. Dorin BOILĂ

deconstruirea bazelor tradiționale pe care s-au edificat comunitățile de
succes! S-a deschis calea către distrugerea sistematică a surselor adevărate
ale bunăstării unor sute de milioane de oameni, învățați până mai ieri să
aibă o viață fără griji

… Este vorba de două dintre aceste surse majore:

zona rurală (cu populația, economia specifică și tradițiile ei stabile) și sfera
credinței (natural asociată ființei umane depline!).
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...această orbire sapă la însăși temelia societății europene...

În vestul Europei se inventează tot timpul, fără odihnă, de 200 de ani, motive de a elimina tradiția (deci
și spațiul economic și spiritual rural) și se concep substitute pentru toate acestea: „libertate de
conștiință”, „dreptul de a alege”, „laicitatea”, „multiculturalitatea” etc. - pentru a lupta, de fapt, cu
Creștinismul, adică, tocmai cu buna așezare a vieții spiritual-comunitare, care a creat această Europă!
Brusc, adică imediat după al Doilea Război Mondial - provocat de atei, necreștini, liber-schimbiști - tot
ce ține de tradiția creștină europeană devine „învechit”, „o frână”, ceva suspect… Pentru noii furioși
dezvoltarea economică nelimitată, comerțul „neîngrădit” etc., etc. pot înlocui viața spirituală și tradițiile
societății. În cercurile intelectuale franceze, de pildă, se vorbește mereu „pe partea stângă” a problemei
și chiar evenimente tragice, provocate de exact această politică, sunt luate ca prilej de a învinovăți
„vechile prejudecăți”. Cum bine s-a mai spus, această orbire sapă la însăși temelia societății europene,
chiar masificată în Uniunea forțată de azi.
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nicio echipă din conducerea țării nu a considerat necesară o politică
pe termen lung favorabilă dezvoltării zonei rurale

Ca să rămânem la situația franceză: din totalul populației active, 2% mai e ocupată în agrozootehnie,
DAR 25% din populația țării trăiește totuși la sate. (nemaivorbind de cohortele de zilieri, ne-francezi,
care trebuie să participe la muncile agricole, pentru că, de fapt, 2% e prea puțin, chiar într-o economie
industrializată…).
Apoi, bisericile creștine franceze se umplu numai la marile sărbători, DAR abia 20% din populație se
declară atee… Și așa mai departe.
Vorbim despre aceste fenomene pentru că, din spirit de imitație, sărăcie morală și goană după bani, tot
mai mulți „umaniști” din România devin militanți anticreștini, anti-tradiție, favorizând cele mai lugubre
tendințe de libertinaj ale unui tineret deja debusolat - de-creștinat, manelizat, fără cultul muncii și al
familiei!! Desfășurările ultimelor decenii, numai în Europa, ne-au arătat că tot ce se obține în afara
acestor tradiții de credință, muncă responsabilă, obiceiuri sociale robuste nu are durată, este sortit
eșecului și grevează societatea pe termen lung. De aceea, derapajele din medii sus-puse (financiare,
birocratice, ecleziale și economice) sunt ușor explicabile prin lipsa de cultură, spiritualitate și încredere
în sensurile profunde ale devenirii acestei lumi. De altfel, vedem acest tip de eșec spiritual în toată
clasa noastră politică, tocmai aceea care e și exponenta așa-zisei elite financiare, birocratice și
economice românești de astăzi. Ne este mereu rușine cu contraperformanțele acestor conducători,
care ne fac și pe noi de râs în fața lumii, deși în România nu s-au pus încă bazele unei minime
bunăstări pentru majoritatea populației.
Este complet greșit și o dovadă a totalului dispreț pentru viitorul nostru ca popor că nicio echipă din
conducerea țării nu a considerat necesară o politică pe termen lung favorabilă dezvoltării zonei rurale,
în paralel cu susținerea patrimoniului construit și natural, și a tradițiilor culturale-spirituale ale
neamului! De aceea nici nu s-a reușit o construcție economică durabilă în România. N-am lucrat la
sursele reale ale bunăstării - fizice și psihice a acestui popor… Nu am aflat ce școli au făcut acești
conducători, sau la ce cursuri esențiale au chiulit, dar în toată lumea civilizată se știe că ține de
strategia construcției statale, a siguranței naționale să gestionezi responsabil munții pe care-i ai,
rețeaua de localități rurale, ce asumă utilizarea coerentă a teritoriului național și, nu în ultimul rând, să
asiguri continuitatea culturală a comunităților de pe întreaga suprafață a țării!!
Sursele bunăstării nu vor fi, în vecii-vecilor, supermarketurile/importul de hrană/cumpărarea de
licențe/asimilarea teoriilor păgâne!! Cu de-astea se îngroapă orice țară și orice cultură…
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IN MEMORIAM

RADU – CONSTANS
BRÂNDUȘOIU
(1940-2021)

Cu regret și durere, colegii de
facultate, promoția 1969,
anunță plecarea celui care a
fost arhitectul Radu –
Constans BRÂNDUȘOIU

IDENTITATEA:
- s-a nǎscut la 01.06.1940, în Craiova;
- școala primarǎ, elementarǎ și liceul le-a absolvit la Colegiul
Național Carol I din Craiova, între anii 1948-1959;
- între anii 1959 – 1962 a studiat la Școala Tehnicǎ de
Arhitecturǎ, din București, obținând diploma de tehnician
arhitect;
- între 1963 – 1969, a studiat la Universitatea de Arhitecturǎ și
Urbanism „Ion Mincu “ din București, devenind arhitect
diplomat;
- a fost cǎsǎtorit cu arh. Mirella Brândușoiu, din decembrie
1970.
- are 2 copii: Miruna TOBA, inginer IT – locuiește în
București; Radu BRÂNDUȘOIU, arhitect, inginer IT –
București.
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ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:
- a lucrat la DSAPC / IPJ / PROIECT Craiova în perioada 1969 1995 un an, principalele lucrǎri fiind:
- P.U.Z.-ul cartierului Dezrobirii – Rovine din Craiova;
- Peste 50 de blocuri de locuințe în cartierul Dezrobirii –
Rovine din Craiova;
- Blocuri de locuințe în cartierul Valea Roșie din Craiova;
- P.U.Z.-ul cartierului Crihala-Nord din Drobeta – Turnu
Severin;
- Blocuri de locuințe în cartierul Crihala-Nord din Drobeta –
Turnu Severin;
- Hotelul din orașul Balș – județul Olt;
- Blocuri de locuințe în zona Hotelului din Balș;
- Între anii 1995 – 2000 a lucrat ca arhitect proiectant la
Uzina de autoturisme „DAEWOO” din Craiova;
- În perioada martie - decembrie 2002 a lucrat în cadrul „Net
construct Lagos Nigeria” la un proiect urbanistic pentru
“DAKKO DISTRICT ABUJA”;
- dupǎ 2000, a avut propiul sǎu Birou Individual de
Arhitecturǎ și a executat proiecte pentru PETROM și clienți
particulari;
- a fost membru al Uniunii Arhitecților din România din 1969,
ca membru al Filialei Euroregionale Sud–Vest Oltenia.
- a fost membru O.A.R. din 2001 ca membru fondator al
O.A.R.
- a fost membru R.U.R.
- a fost Verificator atestat al proiectelor, pentru exigențele
calitative privind: igiena, sănătate şi mediu înconjurător,
siguranţa şi accesibilitatea în exploatare.

IN MEMORIAM

A avut probleme de sănătate în
ultimii ani. A decedat în Craiova
pe 11.07.2021, la vârsta de 81 ani înmormantat pe 13.07.2021 la
cimitirul Sineasca din Craiova.
A fost un om emancipat, exigent,
moralist, legalist și, mai ales,
sufletist!
Revista ARHITECTURA, la care
era abonat, a fost singurul
contact permanent cu
activitatea Uniunii Arhitecților
din România.
Filiala Euroregională Sud – Vest
Oltenia își va aduce mereu
aminte de el ca de unul dintre
dansatorii deosebiți la Balurile
anuale ale arhitecților olteni, dar
și în fiecare an, în sambăta
Floriilor, când, la Catedrala
Madona Dudu, va fi pomenit
împreună cu toți ceilalți
arhitecți care s-au născut în
Oltenia sau au lucrat pentru
Oltenia.
Dumnezeu să-l ierte și să-l așeze
de-a drepta Sa.
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